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املصلحة العامة وتعزيز مهنة احملاسبة على نطاق عاملي، واملسامهة يف . ومهمته هي خدمة بإصدار هذا الكتابقام اإلحتاد الدويل للمحاسبني 
التعبري عن تطوير إقتصاديات دولية قوية، وذلك بتحقيق ورفع مستوى اإللتزام مبعايري مهنية عالية اجلودة وزيادة التوافق الدويل هلذه املعايري، و 

الشخصي فقط  لإلستخدامميكن تنزيل هذا اإلصدار جماناً ر األمور صلة بذلك. املواضيع ذات املصلحة العامة حيث تكون اخلربة املهنية أكث
 .www.ipsasb.orgمن املوقع اإللكرتوين جمللس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام  

 
وغريها من إصدارات جملس وإرشادات املمارسة املوصى هبا التشاور  إن معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ومسودات العرض وأوراق

 معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام تصدر عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني وهي حقوق تأليف خاصة به. 
 

ولية أي خسارة تلحق بأي شخص وال يقبل أي من جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام أو اإلحتاد الدويل للمحاسبني حتمل مسؤ 
 يتصرف أو ميتنع عن التصرف بناًء على املواد املشمولة يف هذا اإلصدار، سواًء كانت تلك اخلسارة نامجة عن اإلمهال أو غري ذلك. 
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 حقوق التأليف والرتمجة
ينشر اإلحتاد الدويل للمحاسبني الكتب واملعايري واإلصدارات األخرى جمللس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

 وميلك حقوق تأليفها.
 

لية واملدققني واملنظمني واحملامني ويدرك اإلحتاد الدويل للمحاسبني أنه من املهم بالنسبة ملعّدي ومستخدمي البيانات املا
واألكادمييني واجملموعات املعنية األخرى يف البلدان غري الناطقة باللغة اإلجنليزية أن يتمكنوا من الوصول إىل املعايري 

 بلغتهم األم، كما أنه يشجع ويسهل إعادة نسخ، أو ترمجة وإعادة نسخ، إصداراته.
 

سياسة فيما خيص ترمجة وإعادة نسخ إصداراته احملمية حبق املؤلف موضحة يف  إن سياسة اإلحتاد الدويل للمحاسبني
سياسة إعادة نسخ، أو ترمجة وإعادة نسخ، و ترمجة وإعادة نسخ املعايري اليت ينشرها اإلحتاد الدويل للمحاسبني

و ترمجة وإعادة نسخ، . ويتعني على األطراف املهتمة اليت ترغب بإعادة نسخ، أإصدارات اإلحتاد الدويل للمحاسبني
 لإلطالع على البنود والشروط ذات الصلة. permissions@ifac.orgهذا الكتاب مراسلة العنوان التايل 

 

mailto:permissions@ifac.org


 مقدمــة
الدويل للمحاسبني  اإلحتاد العريب للمحاسبني القانونيني للدور اهلام الذي يقوم بهالدويل إنطالقًا من تقدير إدارة اجملمع 

املذكور للمسامهة يف وضع  اإلحتاداإلنضمام إىل عضوية  0542ومنذ تأسيسه عام  قرر اجملمعيف تطور مهنة احملاسبة، 
املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق يف القطاعني العام واخلاص والقواعد الدولية للسلوك املهين يف ممارسة املهنة 

بالتعاون مع جلنة التطوير  اجملمع قامسيب والتدقيقي واملعايري احملاسبية الدولية ملنشآت القطاع العام. كما بشقيها احملا
 املهين يف مؤسسة طالل أبوغزاله الدولية برتمجة املعايري املذكورة إىل اللغة العربية.

 

فري بيانات مالية متسقة وقابلة للمقارنة ملنشآت إن تبين احلكومات ملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام سيؤدي إىل تو 
القطاع العام على نطاق العامل. إذ تعرتف جلنة معايري احملاسبة الدولية ملنشآت القطاع العام حبق احلكومات وواضعي 

ضمن املعايري الوطنية بوضع إرشادات ومعايري حماسبية وطنية إلعداد التقارير املالية من قبل منشآت القطاع العام 
إختصاصاهتا، تشجع اللجنة املذكورة تبين معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام. كما تشجع تلك اللجنة توافق 

 املتطلبات الوطنية مع معايري احملاسبة الدولية املذكورة.
 

 من قبل األطراف العريب للمحاسبني القانونيني يف تسهيل مهمة إستخدام تلك املعايري الدويل وسعيًا من إدارة اجملمع
بعقد دورات تدريبية وندوات مهنية تتناول توضيح مفاهيم تلك  يقوم اجملمعذات العالقة على إمتداد الوطن العريب 

 املعايري وطريقة تطبيقها.
 
 

 طالل توفيق أبوغزاله
 العريب للمحاسبني القانونيني  الدويل رئيس اجملمع

 
 
 
 
 
 



 

 التمهيد  1 

 ية في القطاع العاممعايير المحاسبة الدولمجلس ل تمهيد
 

يضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع لإلتحاد الدولي للمحاسبين معايير محاسبة 
لمنشآت القطاع العام ُيشار إليها بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويقر مجلس معايير 

المتأتية من تحقيق معلومات مالية متسقة وقابلة المحاسبة الدولية في القطاع العام بالمنافع الكبيرة 
للمقارنة في مختلف التخىىات ويعتقد بأن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستلعب دورًا 
رئيسيًا في إمكانية تحقيق هذه المنافع. كما يشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الوطنية لوضع المعايير على المشاركة في وضع معاييرها عن طريق كبير الحكومات والهيئات  بشكل  
 . وأوراق التشاور تقديم المالحظات حول المقترحات الموضحة في مسودات العرض هذه

 

وُيىدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير محاسبية تتناول إعداد التقارير المالية 
اسبي وأساس اإلستحقاق المحاسبي. وتستند معايير المحاسبة الدولية في بموجب األساس النقدي المح

القطاع العام على أساس اإلستحقاق إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الىادرة عن مجلس 
معايير المحاسبة الدولية حيثما تنطبق متطلبات تلك المعايير على مؤسسات القطاع العام. كما أنها 

مواضيع محددة تتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام والتي لم يتم التطرق إليها في تتناول 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 
إن من شأن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل الحكومات اإلرتقاء بجودة وقابلية 

تعّدها منشآت القطاع العام حول العالم. ويقر مجلس معايير المحاسبة مقارنة المعلومات المالية التي 
رشادات  الدولية في القطاع العام بحق الحكومات وهيئات وضع المعايير الوطنية في وضع معايير وا 
محاسبية إلعداد التقارير المالية ضمن تخىىاتها. ويشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

هذه المعايير وتوحيد المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. العام إعتماد 
ينبغي وىف البيانات المالية على أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط عندما 

  تمتثل لجميع متطلبات كل معيار معمول به من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.



 

 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 3 اسبين في وضع المعاييردور اإلتحاد الدولي للمح  

  الدولي للمحاسبين اإلتحاددور 
الدولي للمحاسبين إلى خدمة المىلحة العامة من خالل المساهمة في تطوير مؤسسات وأسواق  تحاديسعى اإل

من شفافية ومسائلة ومقارنة التقارير المالية؛ ويساعد على تطوير  قتىاديات قوية ومستدامة. وهو يدعم كالً ا  و 
هم في نشر أهمية وقيمة المحاسبين بالنسبة للبنية التحتية المالية في مختلف أرجاء العالم. مهنة المحاسبة؛ ويس

دولة  131وزميال في  عضواً  179ما مجموعه  1977الدولي للمحاسبين الذي تم تأسيسه في عام  تحاديضم اإل
الخدمة الحكومية والىناعة مليون محاسب في القطاع العام وميادين التعليم و  3.5ومنطقة، حيث يمثل ما يقارب 

 والتجارة. 
 

من تكليفه المتمثل في خدمة المىلحة العامة، في ىياغة وتبني  الدولي للمحاسبين، كجزء   تحادويسهم اإل
الدولية عالية الجودة، من خالل دعمه بشكل رئيسي لمجلس معايير المحاسبة الدولية في  التعليموتطبيق معايير 

دارة المرافق ودعم االدولي للمحاسبين الموار  تحادالقطاع العام. ويوفر اإل تىاالت والتمويل لهذا إلد البشرية وا 
 ختيار أعضاء هذا المجلس.ا  المجلس المستقل المتخىص بوضع المعايير، كما يسهل عملية ترشيح و 

 
 ته وفقاً مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جدول األعمال الخاص به ويىادق على إىدارايضع 

الدولي للمحاسبين أن يؤثر  تحاداإل الدولي للمحاسبين. وال يكون بإمكان تحاداإلألسلوب عمله ودون مشاركة 
الكتب والمعايير واإلىدارات األخرى ويملك  تحادعلى جداول األعمال أو اإلىدارات المشار إليها. وينشر اإل

 حقوق تأليفها. 
 

  -لمحاسبة الدولية في القطاع العام بعدة طرق:ستقاللية مجلس معايير اإتتم حماية 
  الشفافية التامة، بخىوص أسلوب عمل وضع المعايير باإلضافة إلى إمكانية وىول الجمهور العام إلى

 ؛ستنتاجات مع كل معيار نهائيإلجتماعات، إلى جانب نشر أساس اإلمواد جدول األعمال وا
 ؛ ومشاركة المراقبين في عملية وضع المعايير 
 شتراط على أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، باإلضافة إلى المؤسسات القائمة إلا

 ستقاللية المجلس ونزاهته ومهمته المتمثلة في خدمة المىلحة العامة.إلتزام بإلالتوظيف، ا على الترشيح/
 

كمة ومراقبة وتمويل مجلس معايير كل من البنك الدولي وىندوق النقد الدولي ورقة تشاورية حول حو أىدر 
 الدولي للمحاسبين في هذه المشاورات. تحاداإلالمحاسبة الدولية في القطاع العام؛ وسوف يشارك 

 
لمزيد من  www.ifac.orgالدولي للمحاسبين على العنوان التالي  تحادلإلقم بزيارة الموقع اإللكتروني 

.ماتالمعلو 

http://www.ifac.org/


 

 



 

 5 النطاق  

 نطاق هذا الدليل
 4102إصدار عام 

 
يجمع هذا الكتاب معلومات عامة حول اإلتحاد الدولي للمحاسبين باإلضافة إلى النص الرسمي لمعايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام واإلىدارات األخرى التي تىدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 وذلك إلستخدامه كمرجع مستمر.  3112يناير  15في القطاع العام كما في 



 

 



 

 التغييرات 7 

 4102تغييرات المواد عن دليل عام 
 البيانات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

يتضمن هذا الدليل المجموعة الكاملة لبيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما 
 القطاع العام.يتعلق بإعداد التقارير المالية في 

 

 اإلشارات
يحتوي هذا الدليل على إشارات إلى معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
الىادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويكون النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير 

الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة اإلنجليزية،  الدولية إلعداد التقارير المالية هو النص
ويمكن الحىول على نسخ منه مباشرة من دائرة إىدارات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
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 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 بنود وشروط عامة

 4104 يناير  0تاريخ نافذة المفعول من 
 الهدف   1.1
خدمة المىلحة العامة في في نظامها، " مبينالدولي للمحاسبين، كما هو  اإلتحادمهمة  تتلخص 1. 1

، الجودةالدولية عالية  واإلرشاداتىياغة وتبني وتنفيذ المعايير  فيالمساهمة من خالل 
والممارسات عالية القوية محاسبة الشركات و منظمات المحاسبة المهنية  في تطويروالمساهمة 

ي جميع أنحاء أهمية المحاسبين المهنيين ف إلى تعزيزمهنيين، باإلضافة المحاسبين لل الجودة
خبرة مهنة المحاسبة بشكل كبير".  أهمية فيها تبرز التيالعالم، ومناقشة قضايا المىلحة العامة 

مجلس معايير المحاسبة  الدولي للمحاسبين اإلتحاد تحقيق هذه المهمة، أسس مجلسلسعيه  وفي
الدولي  داإلتحاكهيئة مستقلة لوضع المعايير تحت كنف  للعملالدولية في القطاع العام 

 للمحاسبين. 

ىدار وفق ىالحياته وبما يىب في يعمل المجلس  3. 1 خدمة المىلحة العامة على ىياغة وا 
استخدامها من قبل منشآت القطاع العام  بغرضومنشورات أخرى  الجودةمعايير محاسبة عالية 
 :الخىوصهذا  وفيإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام.  فيفي جميع أنحاء العالم 

  ،يشير مىطلح "القطاع العام" إلى الحكومات الوطنية واإلقليمية  على سبيل المثال، دولة
ىلة الحكومية ذات المنشآت الإقليم، محافظة( والمحلية  على سبيل المثال، مدينة، بلدة( و 
  على سبيل المثال، وكاالت، مجالس، لجان، شركات(؛ و

 اتتلبية حاجل المىممةالتقارير المالية  تشير التقارير المالية ذات الغرض العام إلى 
إعداد تقارير مالية  طلبغير قادرين على  الذين يكونوالمعلومات من االمستخدمين 

 لمعلومات.من التلبية احتياجاتهم المحددة  خىيىاً  مىاغة

الدولي للمحاسبين أن تعيين مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  اإلتحادمجلس  اعتبر 3. 1
يخدم المىلحة العامة  العامةخاضعة لسلطاته وضمن بنوده وشروطه كهيئة مسؤولة  العام

 . مهمتهأفضل في تحقيق هذا الجانب من بشكل 
 

 الهدف   4.1
يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى خدمة المىلحة العامة من خالل  1. 3

استخدامها من قبل منشآت  بغرضومنشورات أخرى  الجودةىياغة معايير محاسبة عالية 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام.  فيالقطاع العام في جميع أنحاء العالم 
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وشفافية إعداد التقارير المالية في القطاع العام من خالل  جودة يهدف هذا األمر إلى تحسين 3. 3
في سعيه لتحقيق و العام.  تقديم معلومات أفضل لإلدارة المالية وعملية ىنع القرارات في القطاع

معايير بين مقاربة تحقيق المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يدعمهذا الهدف، 
حىائية إلاو ة ياألسس المحاسب بين مقاربةتحقيق الالمحاسبة الدولية والمحلية في القطاع العام و 

 األخرى.    ومنشوراتهقبول معاييره  على، كما ويشّجع حيث يكون مناسباً إلعداد التقارير المالية 
 

 البيانات  2.1
ىدار ما يلي في سبيل  1. 3 يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ىياغة وا 

 تحقيق الهدف المذكور أعاله:
  المعايير التي ينبغي على أعضاء مهنة  كونهامعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

بمنشآت القطاع  ةأثناء إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام الخاى المحاسبة تطبيقها
 العام. 

 ُتشّجعالتي  الجيدة اترشادات التي تمّثل الممارسإلارشادات الممارسة الموىى بها، لتقديم ا 
 اتّباعها.  على منشآت القطاع العام

 أنها حيث  .ي القطاع العامدراسات لتقديم النىح بشأن أمور تتعلق بإعداد التقارير المالية ف
دراسة أفضل الممارسات والطرق األكثر فعالية للتعامل مع األمور التي تتم  تستند إلى
 معالجتها. 

  تعزيز المعرفة العامة بشأن في بحوث وتقارير بحوث أخرى، لتقديم المعلومات التي تساهم
العام. وتهدف هذه البحوث  بإعداد التقارير المالية في القطاع المسائل والتطورات المتعلقة

عن نشاطات البحوث كبحوث  بشكل عامإلى تقديم معلومات جديدة أو رؤى جديدة تنتج 
 . ودراسات الحالة والتحليالتستبيانات والمقابالت والتجارب إلاألدب وا

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمنشورات األخرى هو النص  الرسميالنص إن  3. 3
 ه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باللغة اإلنجليزية.الذي نشر 

 

 العضوية         2.1
من ضمنهم الرئيس ونائب  ،يتم تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 1. 2

الدولي  اإلتحادمن لجنة ترشيح  ةالدولي للمحاسبين وبتوىي اإلتحادالرئيس، من قبل مجلس 
 حاسبين. وتعيين نائب الرئيس ال يعني أن الشخص المعنّي هو الشخص المرشح للرئاسة. للم

 
منهم يتم ترشيحهم من  15عضو،  19يتألف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من  3. 2

منهم يتم تعيينهم على أنهم أعضاء  3الدولي للمحاسبين و اإلتحادفي عضاء الهيئات األقبل 
. وقد وُينظر له على أنه كذلك عضو العام أن يعكس المىلحة العامة األوسعالمن  توقعويُ  عامون.
 الدولي للمحاسبين. اإلتحادالعضو في هيئات ال في أعضاءأيضا الثالث هم  ونعضاء العاماأليكون 

 
في األساسي  ، ويتمثل المعيارتعتمد عملية االختيار على مبدأ "الشخص األمثل ألداء العمل" 3. 2

ختيار تسعى أيضًا إلات وقدرات المرّشح المرتبطة بالمركز الذي يترشح له. غير أن عملية امهار 



س معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجل  

 بنود وشروط عامة

   بنود وشروط عامة لمجلس معايير
 المحاسبة الدولية في القطاع العام

13 

 بما في ذلك ية،التمثيل همرّشح واحتياجاتللالمهنية و الموازنة بين المؤهالت الشخىية تحقيق إلى 
سيتم  لذلك، الموازنة بين الجنسين في مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ونتيجةً 

النظر في عوامل أخرى من ضمنها التمثيل الجغرافي وقطاع مهنة المحاسبة ومعرفة الترتيبات 
 ومستوى التنمية االقتىادية. المؤسسةوحجم  المؤسسية

أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مستشارًا فنيًا في  يمكن أن يرافق 2. 2
المشاركة بعد أخذ موافقة عضو المجلس و  حق التحدث، حيث يكون لهذا المستشار اجتماعاتهم

في المشاريع أيضًا. ومن المفترض أن يمتلك المستشار الفني  وله أن يشارك، يختارهالذي 
مناقشات المجلس وحضور اجتماعاته بشكل في ، حسبما يكون مناسباً للمشاركة،  فنيةمهارات 
 لىلة بأدوارهم.  األمور الحالية ذات ا الحفاظ على فهممن أجل  منتظم

ممن  مناسبةيعّين مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مراقبين من ممثلي هيئات قد  5. 2
أعمال في مستمرة  وتقدم مدخالت اهتمام كبير بإعداد التقارير المالية في القطاع العام لديها

 وقد يحضرع العام. إقرار ودعم معايير المحاسبة الدولية في القطافي  ولها مىلحةالمجلس 
في المشاريع المقررة. ومن المشاركة و  ويكون لهم حق التحدث فيهان اجتماعات المجلس و لمراقبا

كامل في مناقشات المجلس وحضور شكل للمشاركة ب فنيةمهارات  المتوقع أن يمتلك المراقبون
 تشكيلةمراجعة  سيعمل المجلس علىو فهم القضايا الحالية.  منتظم للحفاظ علىبشكل  اجتماعاته

 وأدوار المراقبين بشكل سنوي. 
 يفيد بنيتهمُيطلب من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توقيع بيان سنوي  2. 2

الدولي للمحاسبين بنزاهة تامة. وكذلك  اإلتحادالعمل لخدمة المىلحة العامة وتأدية واجباتهم في 
( توقيع حيث أمكنمجلس وهيئة تعيين رئيس المجلس  عضاء الأل المرشحةُيطلب من الهيئات 

 مشابهة.    بيانات استقاللية
   

 رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   1.1
الدولي للمحاسبين  اإلتحادإلى مجلس  التوىية بهنتخاب الرئيس من قبل لجنة الترشيح ويتم إيتم    5.1

 من أجل الحىول على الموافقة. 
 

 مدة الخدمة   6.1
مدة الخدمة القياسية ألعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي ثالث إن    2.1

ستمرار بالخدمة إلتناوب ما يقارب ثلث األعضاء كل عام. وُيسمح للعضو ايسنوات غير أنه 
 أعوام. 2لمدتين متتابعتين ليىبح مجمل خدمته 

 
تعيينه  قبليس ثالث فترات متتابعة  كرئيس أو كعضو لمدة واحدة أو مدتين عادًة ما يخدم الرئ   2.3

ُتحّدد من قبل لجنة  التي ستثنائية،إلأعوام. وفي الحاالت ا 9كرئيس( ليىبح مجمل خدمته 
 عام.      13ستمرار بالخدمة لمدة إضافية متوالية ليىبح مجمل خدمته إلالترشيح، ُيسمح للرئيس ا
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 جتماع إلجراءات اإ  7.1
عضو على  13تتطلب اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حضور  1. 7

 تىاالت المتزامنة. إلاألقل إما شخىيًا أو عبر شبكة ا
غيابها. وفي  غيابه/حال ينبغي للرئيس ترأس اجتماعات المجلس أو يترأسها نائب الرئيس في  3. 7

جتماع إلختيار شخص منهم ليترأس اإالحاضرين ألعضاء لحالة غياب كالهما، حينها ينبغي 
 خالل مدة انعقاده. 

كل عضو من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ىوت واحد ل يكون 3. 7
من قبل الشخص الذي تم تعيينه. وينبغي الحىول على األىوات فقط يمكن ممارسته 

االجتماع إما شخىيًا أو عبر  يجابية الثني عشر عضو على األقل من الحاضرين فيإلا
ستشارية ومسودات العرض ومعايير إلتىاالت المتزامنة لقبول أو سحب الوثائق اإلشبكة ا

رشادات الممارسة الموىى بها.  المحاسبة الدولية في القطاع العام وا 
والموافقة على  خرىاأل الفنيةوثائق المناقشة تطور المعايير أو لاجتماعات المجلس  تكون 2. 7

التعامل مع األمور ذات الطبيعة  وقد يتم. مفتوحة أمام الجمهور العام هاأو سحب هار إىدا
تخاذ إيتم وال جلسات مغلقة للمجلس  فياإلدارية العامة أو األمور التي تتىف بالخىوىية 

ىدارات  محتوى المعاييرعلى قرارات تؤثر أي  البيانات األخرى من قبل المجلس في جلسة وا 
مجلس بما في ذلك محاضر اجتماعات  أعمال الجلسات المفتوحة،وراق جدول نشر أوتُ مغلقة. 

تكون و مجلس. للمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، على الموقع اإللكتروني 
التحاد الدولي لالرسمية العمل االجتماعات وأوراق جدول األعمال باللغة اإلنجليزية وهي لغة 

 للمحاسبين. 

 لأسلوب العم   8.1
ُيطلب من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يتحّلى بالشفافية في نشاطاته  1. 9

 . بأسلوب العملالمحاسبة الدولية في القطاع العام لاللتزام لمعايير وخالل ىياغته 
رشادات  3. 9 ُيىدر المجلس مسودات عرض لجميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وا 

. وفي بعض الحاالت، قد ُيىدر عليها إلبداء مالحظات الجمهوروىى بها المقترحة الممارسة الم
هذا األمر فرىة مناسبة ألولئك الذين  ويتيحالمجلس وثيقة استشارية قبل ىياغة مسودة العرض. 

والمىادقة  وعرض وجهات نظرهم قبل إتمام البيانات لتقديم مدخالتتأثروا ببيانات المجلس 
التي تلّقاها بشأن الوثائق االستشارية ومسودات  المالحظاتجلس في جميع . ينظر المعليها

رشادات الممارسة الموىى إمحاسبة دولي في القطاع العام أو  ألي معيارالعرض خالل ىياغته 
 بها. 

ىدار المعايير في ألقىى حد ممكن  المحليةيتعاون المجلس مع واضعي المعايير  3. 9 إعداد وا 
ومقاربة إلى إجماع  والتوىلالجهود زدواجية إة المىادر والتقليل من مشارك بهدفواإلرشادات 

المجلس إقرار المعايير واإلرشادات من  ويدعممبكرة من ىياغتها. كما  مرحلةالمعايير في  في
، بما في موثوقة، ويشّجع استشارة المستخدمين أيضاً  رسميةوهيئات  المحليةقبل واضعي المعايير 

أخرى مشابهة،  رسميةبين والذين تم تعيينهم، ووزارات المالية وهيئات الممثلين المنتخذلك 
رشادات جديدة.   والممارسين من مختلف أنحاء العالم لتحديد احتياجات المستخدمين لمعايير وا 
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ويبحث ستشارية إلمن المجموعة ا مدخالتلحىول على لالمجلس ، يسعى بياناتهلدى وضع  2. 9
 ها كل من:  البيانات التي ُيىدر  ويستفيد من

 في القطاع العام؛ امجلس معايير المحاسبة الدولية، إلى الحد الذي يمكن تطبيقه (أ 

 أخرى؛رسمية واضعي المعايير الوطنية والهيئات التنظيمية وهيئات  (ب 

 وهيئات محاسبية مهنية؛  (ج 
 بإعداد التقارير المالية في القطاع العام. معنيةأخرى  منظمات (د 

الذي تكون حد الع بيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى المجلس اتساق بياناته م يضمن 5. 9
 تلك البيانات قابلة للتطبيق ومالئمة في القطاع العام.   فيه

 

 ستشاريةإلالمجموعة ا  9.1
 توفيرلمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى التابعة تهدف المجموعة االستشارية    9.1

للحىول على  األطراف المعنيةممثلي مختلف مجموعات  التشاور معس لمجلل فيه منتدى يمكن
أسلوب العمل الهامة و  الفنيةمشروع والمسائل الأولويات عملها و وتعليقات على برنامج  مدخالت

 والنشاطات بشكل عام.
 

 أمور أخرى   01.1
لّخص برنامج عمله ُيىدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تقارير سنوية تُ   11.1

عادًة ما ُتضاف هذه و والنشاطات والتقدم الذي أحرزه في سبيل تحقيق أهدافه في ذلك العام. 
 تحاد الدولي للمحاسبين.إللتقرير السنوي الالمعلومات كجزء من 

 

الخاىة بمجلس معايير  العامةالشروط البنود و الدولي للمحاسبين بمراجعة  اإلتحادسيقوم مجلس   11.3
 حاسبة الدولية في القطاع العام كل ثالث سنوات على األقل.الم
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 المقدمة 59 

 مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 مقدمة ال
ي القطاع العام أهداف مجلس معايير المحاسبة إلى معايير المحاسبة الدولية ف المقدمةهذه  توضح .5

تلك المعايير. ينبغي استخدام هذه المقدمة كمرجع  وقوة نفاذالدولية في القطاع العام وتّوضح نطاق 
رشادات الممارسة الموصى بها  النقاشستشارة ووثائق إلوثائق ا لتفسير األخرى ومسودات العرض وا 

 المجلس. قبل  منونشرها  تم تطويرهاوالمعايير التي 

خدمة المصلحة العامة في في نظامها، " مبينتحاد الدولي للمحاسبين، كما هو إلمهمة ا تتلخص .4
، والمساهمة الجودةالدولية عالية  واإلرشاداتصياغة وتبني وتنفيذ المعايير  فيمن خالل المساهمة 

 الجودةعالية والممارسات القوية محاسبة الشركات و منظمات المحاسبة المهنية  في تطوير
أهمية المحاسبين المهنيين في جميع أنحاء العالم،  إلى تعزيزمهنيين، باإلضافة المحاسبين لل

سعيه  وفيخبرة مهنة المحاسبة بشكل كبير".  أهمية فيها تبرز التيومناقشة قضايا المصلحة العامة 
محاسبة الدولية في تحاد الدولي للمحاسبين مجلس معايير الإلتحقيق هذه المهمة، أسس مجلس ال

 تحاد الدولي للمحاسبين.إلكهيئة مستقلة لوضع المعايير تحت كنف ا للعملالقطاع العام 

صدار معايير محاسبة  .3 يسعى المجلس وفق صالحياته لخدمة المصلحة العامة من خالل صياغة وا 
مشاريع عالية الجودة ومنشورات أخرى بغرض استخدامها من قبل منشآت القطاع العام بإستثناء 

 .األعمال الحكومية

الخدمة  ومدةالمعلومات حول عضوية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ترد .2
جراءات ا ، والموافق عليه من مجلس لمجلسل العامةالشروط البنود و في  وأسلوب العملجتماع إلوا 

 اإلتحاد الدولي للمحاسبين.

 قطاع العامهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في ال
يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى خدمة المصلحة العامة من خالل  .1

استخدامها من قبل منشآت القطاع  بغرضومنشورات أخرى  الجودةصياغة معايير محاسبة عالية 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام. فيالعام في جميع أنحاء العالم 

وشفافية إعداد التقارير المالية في القطاع العام من خالل تقديم  جودة مر إلى تحسينيهدف هذا األ .6
في سعيه لتحقيق هذا و معلومات أفضل لإلدارة المالية وعملية صنع القرارات في القطاع العام. 

معايير بين مقاربة تحقيق المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يدعمالهدف، 
االحصائية و ة ياألسس المحاسب بين مقاربةتحقيق الة الدولية والمحلية في القطاع العام و المحاسب

 األخرى.   ومنشوراتهقبول معاييره على ، كما ويشّجع حيث يكون مناسباإلعداد التقارير المالية 



 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقدمة إلى
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صدار ما يلي في سبيل تحقيق أهدافه: .1  يعمل المجلس على صياغة وا 

 المعايير التي ينبغي على أعضاء مهنة  كونهاالقطاع العام  معايير المحاسبة الدولية في
بمنشآت القطاع  ةالمحاسبة تطبيقها أثناء إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام الخاص

 العام. 

 ُتشّجعالتي  الجيدة اترشادات التي تمّثل الممارسإلرشادات الممارسة الموصى بها، لتقديم اإ 
 تّباعها. ا على منشآت القطاع العام

 أنها حيث  .دراسات لتقديم النصح بشأن أمور تتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام
والطرق األكثر فعالية للتعامل مع األمور التي تتم  الجيدة دراسة الممارسات تستند إلى
 معالجتها. 

  العامة بشأن  تعزيز المعرفةفي بحوث وتقارير بحوث أخرى، لتقديم المعلومات التي تساهم
بإعداد التقارير المالية في القطاع العام. وتهدف هذه البحوث إلى  المسائل والتطورات المتعلقة

عن نشاطات البحوث كبحوث األدب  بشكل عامتقديم معلومات جديدة أو رؤى جديدة تنتج 
 . ودراسات الحالة والتحليالتواالستبيانات والمقابالت والتجارب 

 نطاق المعايير  يير المحاسبة الدولية في القطاع العامنطاق وصالحيات معا
 ستحقاقإليقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة معايير تنطبق على أساس ا .8

 المحاسبي ومعايير أخرى تنطبق على األساس النقدي المحاسبي.

 حداثاألمعامالت و ال تتناوللتي متطلبات االعلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تنص .9
التقارير  هيالتقارير المالية ذات الغرض العام إن التقارير المالية ذات الغرض العام.  في األخرى
إعداد  طلبغير قادرين على  الذين يكونوالمعلومات من االمستخدمين  اتتلبية حاجل المصممةالمالية 

 لمعلومات.من احتياجاتهم المحددة إلتلبية  خصيصا   تقارير مالية مصاغة

ليتم تطبيقها على التقارير المالية ذات الغرض  مصممة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إن .51
منشآت القطاع العام  وتتضمناألعمال الحكومية.  مشاريعستثناء إالعام لجميع منشآت القطاع العام ب

قليمية )على سبيل المثال،  وطنيةحكومات  دولة، محافظة، إقليم( وحكومات محلية )على سبيل وا 
المثال، المدينة، البلدة( ومنشآت حكومية ذات صلة )على سبيل المثال، وكاالت، مجالس، لجان، 

كما تطبق المنظمات الدولية معايير المحاسبة الدولية في القطاع شركات( ما لم ُينّص على غير ذلك. 
 . حيث تطبقاألعمال الحكومية مشاريعلدولية في القطاع العام على ال تنطبق معايير المحاسبة االعام. 
األعمال الحكومية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي ُيصدرها مجلس معايير المحاسبة  مشاريع

 األعمال الحكومية.  لمشاريعالدولية. تتضمن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعريفا  

فإنه ُيشار  على قابلية تطبيق بعض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قيودوجود أي  في حال .55
البنود  على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمقصود تطبيق إليها في تلك المعايير. وليس 

 غير الهامة. 

نص على أن جميع الفقرات تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام السياسة التي ت .54
متساوية، وأنه ينبغي  بقوة نفاذينبغي أن تتمتع  المذكورة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

معّين من خالل اللغة المستخدمة. ونتيجة لذلك، تتضمن معايير المحاسبة الدولية  قوة نفاذ نصتحديد 
لها العادي والتي و  الغامقفقرات بالخط  4116يناير  5التي وافق عليها المجلس بعد  في القطاع العام

معيار  إلى المبادئ الرئيسية. وينبغي قراءة  الغامقتشير الفقرات بالخط حيث متساوية.  قوة نفاذ
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 45 المقدمة   

ستنتاجات )إن وجد( المنصوص إلا وأساس منه المحاسبة الدولي في القطاع العام في سياق الهدف
 . عليه في ذلك المعيار وهذه المقدمة

 

  واألساس النقدي ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإل

 :ستحقاقإليقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة معايير مبنية على أساس ا .53

 ة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسب تتم مقاربتها
وفي تنفيذ تلك العملية، . حيث يكون مناسبا  مع سياق القطاع العام  تكييفهاالدولية وذلك من خالل 

يحاول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الحفاظ على المعالجة المحاسبية والنص 
هامة في القطاع  األصلي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أينما أمكن، ما لم تطرأ مسألة

 ؛ والحياد عن ذلكالعام ُتجيز 

 إعداد التقارير المالية في القطاع العام التي إما لم يتم معالجتها من قبل المعايير  تعالج مسائل
الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة أو التي ال يوجد بشأنها معايير دولية إلعداد التقارير المالية 

 لمحاسبة الدوليةوضعها مجلس معايير ا
 

على المعايير  ستحقاقمع زيادة اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على أساس اإل .52
التابع  إعداد التقارير المالية"ب المفاهيم الخاص"إطار الدولية إلعداد التقارير المالية، فإنه يمكن اتخاذ 

لمستخدمي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  مالئملمجلس معايير المحاسبة الدولية كمرجع 
للقطاع العام بحيث يكون، عند اكتماله،  مفاهيمإطار  لوضعيتوّلى المجلس في الوقت الحالي مشروعا  

صدارات المجلس األخرى لمستخدمي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مالئما   مرجعا    .     وا 
 
      

والذي  ستحقاقجلس معيار محاسبة دولي في القطاع العام شامل مبني على أساس اإلأصدر الم كما .51
 والمحّبذة.  لزاميةفصاحات اإلإليتضمن أجزاء عن ا

 

  ستحقاقنتقال من األساس النقدي إلى أساس اإلإل ا
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المبني على األساس النقدي المنشأة على االفصاح  يشجع  .56

المالية  بياناتهاعلى الرغم من أنه سيتم إعداد  ،طوعا   ستحقاقمبنية على أساس اإلالمعلومات العن 
 وفقنتقال من المحاسبة إل. وقد ترغب المنشأة في طور االمحاسبيعلى األساس النقدي الجوهرية 

أساس  فصاحات المبنية علىإلبإضافة بعض ا ستحقاقأساس اإل وفقاألساس النقدي إلى المحاسبة 
يعتمد وضع )على سبيل المثال، مدققة او غير مدققة( وموقع المعلومات اإلضافية و . ستحقاقاإل

المالي(  التقرير فيمنفصل إضافي يضاحات البيانات المالية أو في قسم إ)على سبيل المثال، في 
و أنظمة كتمال( وعلى أي تشريع أإلعلى خصائص تلك المعلومات )على سبيل المثال، الموثوقية وا

 . ختصاص معينإتحكم عملية إعداد التقارير المالية ضمن 
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على أساس لمتثال إلكما ويحاول المجلس تسهيل ا .51
 ،نتقاليةإلنتقالية في بعض المعايير. حيث تمنح األحكام اإلستخدام األحكام اإمن خالل  ستحقاقاإل

لتلبية جميع متطلبات بعض المعايير المبنية على أساس  لمنشأة وقتا  إضافيا  ، اوجودهاعند 
أو تعفيها من بعض المتطلبات عند التطبيق المبدئي لمعيار ما. وُيسمح للمنشأة في أي  ستحقاقاإل
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معايير المحاسبة الدولية في القطاع ل وفقا   ستحقاقختيار تبني المحاسبة على أساس اإلإوقت كان 
ة في مرحلة كهذه تطبيق جميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أينبغي على المنشو العام. 

معيار  الواردة فينتقالية إلحكام األختيار تطبيق أي من اإمكانية إمع  ستحقاقالمبنية على أساس اإل
 تحقاقسختيار المنشأة تبني المحاسبة على أساس اإلإفي حال  .ستحقاقمبني على أساس اإل فردي

تحكم طول المدة نتقالية إلاألحكام ا فإنبما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، 
 نتقالية، تقوم المنشاة بإعداد التقارير وفقا  إلنتهاء أجل األحكام اإعند . نتقالإلإلتمام ا المتاحة الزمنية

 .ستحقاقإلعلى أساس الجميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة 

 المتطلب التالي:"عرض البيانات المالية"  5من المعيار  48تتضمن الفقرة  .58

التي تمتثل بياناتها المالية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ،ينبغي على المنشأة
يضاحات. وكذلك ال ينبغي إلا ضمنمتثال صريح وغير متحفظ إالعام، إصدار بيان 

المالية على أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما لم وصف البيانات 
 تمتثل بالفعل لجميع متطلبات تلك المعايير. 

المنشأة  طبقت فيهفصاح عن الحد الذي إلاأيضا   5المحاسبة الدولي في القطاع العام معياريتطلب  .59
 نتقالية.إلأي من األحكام ا

  في القطاع العامسلطة معايير المحاسبة الدولية 

 قبلالتقارير المالية ذات الغرض العام من  مسألة إصدار ختصاصإتحكم األنظمة ضمن كل قد  .41
القانونية و/أو عداد التقارير إلمنشآت القطاع العام. وقد تكون هذه األنظمة على شكل متطلبات 

الهيئات /أو حكومات وإرشادات وتعليمات إلعداد التقارير المالية و/أو معايير محاسبة تعلنها ال
 المعني.  ختصاصإلا فيالتنظيمية و/أو هيئات المحاسبة المهنية 

متثال لها إليعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تبني المعايير واإلفصاح عن ا .45
طاع إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت الق جودةيؤدي إلى تحّسن ملحوظ في 

إلى تقييمات بدوره يؤدي هذا األمر يعزز اإلدارة المالية العامة مما  من المرجح أنهذا وبدوره العام. 
 التي تتخذها الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والمسائلة.  توزيع المواردأفضل لقرارات 

المحاسبة الدولية في يحّث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبشدة على تبني معايير  .44
مجلس بحق الحكومات وواضعي المعايير اليعترف كما . الوطنيةالقطاع العام واتساقها مع المتطلبات 

رشادات محاسبة إلعداد التقارير المالية ضمن  وضعفي  الوطنية بادرت وقد . ختصاصاتهمإمعايير وا 
ة معايير محاسبة تنطبق على بصياغ الوطنيةبعض الحكومات المستقلة وبعض من واضعي المعايير 

. وقد يستفيد واضعي المعايير من معايير ختصاصاتهماإالحكومات ومنشآت القطاع العام الواقعة ضمن 
المحاسبة الدولية في القطاع العام لصياغة معايير جديدة أو لتنقيح المعايير القائمة من أجل المساهمة 

لهيئات التي مفيدة ل المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير تكونزيادة المقارنة. ومن المرجح أن في 
 بصياغة معايير محاسبة للحكومات ومنشآت القطاع العام. بعد لم تقم 

 السلطة  وحدهاأو مهنة المحاسبة  وحده ال يمتلك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .43
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لعام. يعتمد نجاح جهود المجلس على معايير المحاسبة الدولية في القطاع المتثال إلا لطلب
 . اختصاصاتهاضمن حدود  تعملالتي  المعنيةمن مختلف المجموعات  هعمله ودعمبعتراف إلا

 اللغة
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمنشورات األخرى هو النص الذي لالنص المعتمد إن  .42

 وتكون الهيئاتالعام باللغة اإلنجليزية. وافق عليه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
إعداد ب اإلتحاد،عقب الحصول على موافقة مخولون، االتحاد الدولي للمحاسبين في ألعضاء ا

 . مناطقهم حسبما يكون مناسبا  يتم إصدارها بلغة بحيث ، على نفقتها الخاصةترجمات لتلك البيانات 
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 مقدمة
)إطار  لقطاع العامإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت ا يوضح

 ينص على المفاهيم التي ينبغي تطبيقها عند وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامو المفاهيم( 
(IPSASs)  رشادو ذات  المطبقة على إعداد وعرض التقارير المالية (RPGs) الممارسات الموصى بها اتا 

 لمنشآت القطاع العام.  (GPFRs) الغرض العام
 

ات التي تتمتع بأنظمة ختصاصايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبيقها عبر البلدان واإليتم وضع مع
دارية مختلفة لتقديم الخدمات إلى األ  طرافسياسية مختلفة وأشكال مختلفة من الحكومات وترتيبات مؤسسية وا 

ة جتماعيالحكومة والتقاليد اإل لويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتنوع أشكا المعنية.
لمحاسبة الدولية في تتبنى معايير ا قد التيات ختصاصالثقافية وآليات تقديم الخدمات الموجودة في العديد من اإلو 

 لذلك التنوع واستيعابه. ستجابةحاول المجلس اإل ،وعند وضع إطار المفاهيم هذا .القطاع العام
 

 المحاسبي ستحقا أساس اإل
 التقارير المالية( إعدادطبق على التقارير المالية ذات الغرض العام )التي ت   تلك المفاهيم طار المفاهيميتناول إ

 .المحاسبي ستحقاقبموجب أساس اإل
 

 عند وقوعهاالمحاسبي  ستحقاقاألحداث األخرى في البيانات المالية بموجب أساس اإلبالمعامالت و  إلعترافيتم ا
سجالت الاألحداث في ، يتم تسجيل المعامالت و لذلك (.النقد المعادل أو النقد دفع أوعند قبض )وليس فقط 

 .التي ترتبط بهابها في البيانات المالية عن الفترات  عترافيتم اإلو محاسبية ال
 
السابقة  المعامالتبيانات على المستخدمين  تطلعالمحاسبي  ستحقاقبموجب أساس اإل المعّدة البيانات المالية إن

لتزامو  ،قبض النقد خالل فترة إعداد التقاريردفع و على  تشتملالتي  التضحية بموارد أخرى  أودفع النقد  اتا 
ات والموارد خالل فترة لتزاماإل في تلكالتغيرات و  ،تاريخ إعداد التقارير فيموارد المنشأة للمنشأة في المستقبل، و 

التي تكون أكثر فائدة األخرى  األحداثالسابقة و ولذلك، فهي تقدم معلومات حول المعامالت  إعداد التقارير.
أساس  علىالمعلومات التي يتم تزويدها ب مقارنة ،صنع القراراتفي  تالمساءلة وكمدخال غراضللمستخدمين أل

  إعداد التقارير المالية. أو محاسبةأخرى في الأسس  أو النقد
 

  4-1الفصول  :إطار المفاهيم
مكونات جميع أن  ورغم .إطار المفاهيمتطوير  على دولية في القطاع العام حاليا  مجلس معايير المحاسبة ال يعمل

وقد اكتملت  مراحل. على إطار المفاهيممشروع  إال أنه يتم تطوير ،مع بعضها البعض مترابطة إطار المفاهيم
 :ا يليمهذه الفصول  وتتناول .إطار المفاهيممن  2-1الفصول  المشروع ويغطي .اآلنالمرحلة األولى 

  إطار المفاهيم دور ونفوذ األول:الفصل 
 :لتقارير المالية ذات الغرض العاما ومستخدمأهداف و  الفصل الثاني 
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 :الخصائص النوعية الفصل الثالث 
 الفصل الرابع : المنشأة المدة للتقارير 
 

 في حين تتناول المراحل األخرى من اإلطار قيد التطوير ما يلي: 

  بها عترافواإلصر البيانات المالية عناتعريف  -4المرحلة. 

  قياس العناصر المعترف بها في البيانات المالية. -2المرحلة 

  ذات الغرض العام.المالية  التقاريرعرض المعلومات في  -2المرحلة 
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 إطار المفاهيم دور ونفوذ: الفصل األول
 إطار المفاهيم دور

 القطاع العام منشآت من قبلالية ذات الغرض العام الخاص بإعداد التقارير الم إطار المفاهيمينص   1.1
تقارير على المفاهيم التي تشكل أساس إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام )إعداد ال )إطار المفاهيم(

يطبق مجلس معايير و  المحاسبي. ستحقاقأساس اإل المالية( من قبل منشآت القطاع العام التي تتبنى
محاسبة الدولية في القطاع العام وضع معايير ال عندالمحاسبة الدولية في القطاع العام هذه المفاهيم 

رشادو  لية ذات الغرض العام لمنشآت إعداد وعرض التقارير الماالمطبقة على الممارسات الموصى بها  اتا 
 العام.القطاع 

 

 المفاهيم إطارنفوذ 
التي القطاع العام  منشآت من قبلالتقارير المالية  إلعدادمتطلبات رسمية على  إطار المفاهيم ينصال   1.4

 معايير المحاسبةالخاصة بالمتطلبات  كما أنه ال يلغي ،لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تتبنى
المتعلقة  المتطلبات الرسمية كما أن .ات الممارسات الموصى بهاإرشاد أوالدولية في القطاع العام 

في التقارير واألنشطة األخرى التي يتم اإلبالغ عنها ث ااألحدوالعرض للمعامالت و  القياسو  عترافباإل
 عام.معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال ضمنمحددة المالية ذات الغرض العام 

 
 التي لم يتم تناولها من قبلات للتعامل مع قضايا إعداد التقارير المالية إرشاد إطار المفاهيم يمكن أن يقدم  1.2

، في هذه الظروفو ات الممارسات الموصى بها. إرشاد أومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
مبادئ و  عترافعايير اإلمو  التعريفاتطبيق تيمكن أن تبحث الجهات المعّدة والجهات االخرى في قابلية 

 . إطار المفاهيممحددة في الخرى األمفاهيم والالقياس 
 

 لتقارير المالية ذات الغرض العاما
من قبل  الشفافة إعداد التقارير المالية في أساسي هي عنصرذات الغرض العام  التقارير الماليةتعّد   1.2

 وهذه التقارير هي عبارة عن .كما تسهم في دعمها وتعزيزها ىالحكومات ومنشآت القطاع العام األخر 
 ماليةتقارير  الذين ال يمكنهم طلب إعدادللمستخدمين المعلومات  اتإحتياجلتلبية  تهدف ماليةتقارير 

 المحددة من المعلومات. اتهمإحتياجلتلبية خصيصا مصممة 
 
لب إعداد تقارير مالية مصممة خصيصا لتلبية بصالحية طلمعلومات المالية ا يمستخدمقد يتمتع بعض   1.2

عن  التي يتم تزويدهاالمعلومات قد تجد  طرافهذه األ وفي حين أن .اتهم المحددة من المعلوماتإحتياج
لم التقارير المالية ذات الغرض العام  إال أن ،ذات الغرض العام مفيدة ألغراضها التقارير الماليةطريق 

  من المعلومات. المحددةاتهم حتياجإل ل محددبشك ستجابةلإليتم تطويرها 
 
 مباشريستجيب كل منها بشكل  ،تقارير متعددةتشمل التقارير المالية ذات الغرض العام على األرجح  1.2

المالية. المشمولة ضمن نطاق إعداد التقارير لمسائل لو  المالية التقارير إعداد أهداف معينة من جوانبل
فيما إليها يشار إيضاحاتها )التي  بما في ذلكات الغرض العام البيانات المالية التقارير المالية ذ تشمل
وتكمل وتتمم البيانات  المعلومات التي تعزز وعرض ،ذلك(خالف  يتم تحديدالبيانات المالية ما لم ب بعد

     المالية. 
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اإلبالغ األخرى التي يمكن ة واألنشطاألحداث المعامالت و حدود على  التقارير الماليةإعداد نطاق  ينص  1.2
 اتإحتياجعن طريق  التقارير الماليةإعداد نطاق  ويتم تحديد .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا عنها

 أهداف إعداد التقارير المالية.قارير المالية ذات الغرض العام و المستخدمين الرئيسين للمعلومات في الت
التقارير إعداد ضمن نطاق  شمله تحدد ما يمكنالعوامل التي  من إطار المفاهيم يوضح الفصل التالي

 (تقارير المالية ذات الغرض العام.مستخدمو الاألهداف و الفصل الثاني:  أنظر) المالية
 

 قابلية تطبي  إطار المفاهيم
ير منشآت القطاع العام التي تطبق معاي من قبلعلى إعداد التقارير المالية  إطار المفاهيمينطبق   1.2

 لحكوماتلالتقارير المالية ذات الغرض العام على نطبق فهو ي ،لذلكمحاسبة الدولية في القطاع العام. ال
 : بما في ذلكعلى مجموعة واسعة من منشآت القطاع العام  أيضا  طبق . وي  المحليةالوطنية واإلقليمية و 

 ؛الحكومية الوكاالتوالمجالس واللجان و  البرامجوالدوائر و  الوزارات 

 ؛ ووالسلطات القانونية ئتمانفي القطاع العام وصناديق اإل جتماعيصناديق الضمان اإل 

 دولية. الحكومية المنظمات ال  
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 اتستنتا أساس اإل
 

 منه.  ال يشكل جزءا  لكن إطار المفاهيم  ات هذاستنتاجيرافق أساس اإل
 

 إطار المفاهيم دور ونفوذ
المفاهيم التي سوف يطبقها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع تلك  طار المفاهيمإيحدد   1.1إستنتاج

رشادالقطاع العام و  معايير المحاسبة الدولية في عند وضع العام الممارسات الموصى بها  اتا 
. التقارير المالية إعدادالتعامل مع قضايا  على الجهات المعّدة والجهات األخرىالمصممة لمساعدة 

تم تطوير معايير المحاسبة ي .المتطلبات الرسميةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحدد 
رشادالدولية في القطاع العام و  ات الممارسات الموصى بها بعد تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة ا 

ترحة، بما في ذلك المتطلبات المحددة المق بتقديم مدخالت حولالمهتمة  طرافالفرصة لأل تتيحالتي 
 . ات المختلفةختصاصالحالية في اإل مع الممارسات توافقها

 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وبالتالي فهو إطار ذو صلة تطوير المفاهيم  يدعم إطار  1.4إستنتاج

تقارير المالية لويمكن ل. لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا التي تطبق المنشآت بالنسبة لكافة
 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في بأكملهاعلى مستوى الحكومة التي يتم إعدادها ذات الغرض العام 

لم تلتزم  أوقد التزمت كانت هذه المنشآت  المنشآت الحكومية سواء   القطاع العام أن توحد جميع
 ذات الغرض العام.معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تقاريرها المالية ب

 

 لتقارير المالية ذات الغرض الخاصا
مالية التقارير العلى أنها  "ذات الغرض الخاص التقارير المالية" معاييرال واضعويصف ما  غالبا    1.2إستنتاج

مالية تفصح تقارير  طلب إعداد سلطة وصالحيةلمستخدمين الذين يملكون امتطلبات ة لتلبي المعّدة
مجلس معايير المحاسبة الدولية في يدرك . ألغراضهم الخاصةتي يحتاجونها عن المعلومات ال
وقد يستمر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) متطلباته قد تم تطبيق القطاع العام أن

 بعض التقارير المالية ذات الغرض الخاص.ال ومفيد في إعداد فعّ  بشكل  ( تطبيقها
 

 العام لتقارير المالية ذات الغرضا
التقارير المالية  ات المستخدمين من المعلومات، فإنإحتياجأنه من أجل تلبية  إطار المفاهيم يقر   1.2إستنتاج

يعكس  ،لذلك .تعزز وتكمل وتتمم البيانات الماليةمعلومات  ذات الغرض العام قد تشتمل على
 .في البيانات المالية لمشمولذلك اعداد التقارير المالية من أكثر شمولية إل نطاق إطار المفاهيم

التقارير المالية ذات  ومستخدمأهداف و لفصل الثاني: الفصل التالي من هذا اإلطار )ايحدد و 
لتقارير المالية ذات الغرض لالمستخدمين الرئيسين إعداد التقارير المالية و ( أهداف الغرض العام

 للمستخدمين الرئيسينعلومات المحتملة ات المإحتياج النتائج المتحققة عن أيضا  كما يوضح  العام.
                             .نطاق إعداد التقارير المالية ضمن شملهلما يمكن 
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 لتقارير المالية ذات الغرض العاما ومستخدم: أهداف و الفصل الثاني
 

 التقارير الماليةإعداد أهداف 
معلومات حول المنشأة من قبل منشآت القطاع العام في تقديم التقارير المالية  إعداد أهداف تتلخص   4.1

ات )والتي ألغراض المساءلة وصنع القرار لتقارير المالية ذات الغرض العام ا تكون مفيدة لمستخدمي
 "(.صنع القراراتالمساءلة و  ألغراضالمفيدة يشار إليها فيما بعد بـ "

 
مفيدة تقديم معلومات هو  بل أن الغرض منها حد ذاتها.هي ليست غاية بإعداد التقارير المالية  إن  4.4

 بالرجوعة أهداف إعداد التقارير الماليلذلك يتم تحديد لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام. 
حتياجارير المالية ذات الغرض العام و لمستخدمي التق  اتهم من المعلومات. ا 

 

 لتقارير المالية ذات الغرض العاما ومستخدم
دافعي الضريبة والمانحين والمقرضين من الموارد األخرى  العام تجمع الحكومات ومنشآت القطاع   4.2

 خرين.اآل مستلمو الخدماتتقديم الخدمات للمواطنين و  ها فيإستخدامبغرض  والمزودين اآلخرين للموارد
ستخدامتها و عن إدار ولة ؤ هذه المنشآت مسوتكون  ا بالموارد، وتلك التي تزودهالجهات تلك الموارد أمام  ا 
 الجهات تلك أيضا  وتتطلب  الخدمات الضرورية. لتقديم تلك الموارد  ستخدامإل االتي تعتمد عليهالجهات 

صنع ألغراض  خالتكمد معينة معلوماتتقديم الخدمات  ،تتوقع أن تستلم أو ،رد وتستلمتقدم المواالتي 
 .  القرارات

 
بشكل رئيسي بهدف منشآت القطاع العام لالتقارير المالية ذات الغرض العام يتم تطوير  ،لذلك وتبعا     4.2

أة منش تعون بصالحية إلزاميتممستلمي الخدمات ومزودي الموارد الذين ال المعلومات ل اتإحتياجتلبية 
الهيئة وتعّد  .اتالقرار  يحتاجونها ألغراض المساءلة وصنع عن المعلومات التي فصا إلالقطاع العام با

ن يو ن رئيسو مستخدم أيضا  ( هم هيئة تمثيلية مشابهة أو) هيئة مشابهة( وأعضاء البرلمان أوالتشريعية )
بشكل مكثف لتقارير المالية ذات الغرض العام ا يستخدمون كما أنهم، المالية ذات الغرض العامللتقارير 

 ،المفاهيم إطار وألغراض ،لذلك .ومزودي الموارد مستلمو الخدماتلمصالح ومستمر بصفتهم ممثلين 
ومزودي  وممثليهملخدمة ا مستلمون للتقارير المالية ذات الغرض العام هم و ن الرئيسيو المستخدميكون 

ما لم يتم تحديد خالف  ،المواردومزودي  الخدمات يمستلميشار إليهم فيما بعد بالذين ) الموارد وممثليهم
 .(ذلك

 
 ،لذلك .كومة ومنشآت القطاع العام األخرىالح ،إلىويقدموا الموارد  ،ن الخدمات منو يستلم المواطن 4.2

مستلمو  بعضإن  .ن للتقارير المالية ذات الغرض العامو رئيسيالن و مستخدمالن هم و المواطنيعتبر 
في الحصول   لتقارير المالية ذات الغرض العامزودي الموارد الذين يعتمدون على ابعض مو  الخدمات

على سبيل  -غير مواطنين صنع القرار قد يكونواها ألغراض المساءلة و يحتاجونعلى المعلومات التي 
الوكاالت المانحة  ،طنينهم ليسوا مواالمنافع لكن نيستلمو  أو/المثال السكان الذين يدفعون الضرائب و

للحكومة وتتعامل الموارد  تقدمالشركات التي والعديد من المقرضين و  طرافثنائية األ أو طرافمتعددة األ
في أغلب و . الدوليةحكومية المنظمات ال التي تقدمها الخدماتمن  تستفيد أوتمول و/وتلك التي  ،معها
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نظمات الحكومية الدولية على التقارير المالية ذات الموارد للم تقدمالحكومات التي تعتمد  ،الحاالت
 صنع القرار.المعلومات ألغراض المساءلة و  للحصول علىالمنظمات  لتلكالغرض العام 

 
من مزودي الموارد و  مستلمو الخدمات اتإحتياجلتلبية المعّدة ذات الغرض العام  التقارير المالية إن    4.2

ألغراض األخرى و  طرافمعلومات مفيدة لأل أيضا  قد تقدم  القرارصنع و  المعلومات ألغراض المساءلة
ن و المستشار و  اإلعالمووسائل  ونالمحللو  ونالحكومي نقد يجد اإلحصائيو  ،على سبيل المثال .أخرى
التقارير  التي تقدمهاالمعلومات  أن آخرينو جماعات الضغط ون ومجموعات المصالح العامة و المالي

بأن صالحية ال يكون لهاالتي  كما أن المؤسسات ألغراضهم الخاصة. مفيدةم المالية ذات الغرض العا
أن  أيضا  يمكن المحددة من المعلومات  اتهاإحتياجلتلبية  خصيصا   مصممةمالية تقارير  إعداد تطلب

على سبيل  -المالية ذات الغرض العام ألغراضها الخاصةالتقارير  التي تقدمهاالمعلومات  تستخدم
هيئات  أواللجان الفرعية للهيئة التشريعية التدقيق، و مؤسسات و   هيئات التنظيمية والرقابية،ال ،المثال

دارةو  ومراقبو الموازنة، المركزيةكاالت الو و  ،إدارية أخرى في بعض التصنيف، و وكاالت و  المنشأة، ا 
تجد هذه  دوفي حين ق .المساعدات التنموية والمساعدات األخرى ومزودو اإلقراضمؤسسات  ،الحاالت

إال  ،هي معلومات مفيدة العامالتقارير المالية ذات الغرض  التي تقدمهاالمعلومات  أن األخرى طرافاأل
التقارير المالية ذات الغرض العام  ، ال يتم تطويرلذلك لتقارير.تلك ال الرئيسي المستخدمأنها ال تعتبر 

 .معلوماتمن ال المحددةهم اتإحتياجلتلبية  خاصبشكل 
 

 ساءلة وصنع القرارالم
 أوتعزز الخدمات التي  في تقديم األخرىت القطاع العام ومنشآللحكومات  الرئيسية الوظيفة تكمن  4.2

برامج  ،المثالعلى سبيل  ،. تتضمن تلك الخدماتالمؤهلينان سكغيرهم من الو رفاهية المواطنين  تصون
يتم  ،الحاالت معظمفي و   .خدمات الدفاعمي و القو األمن األمن والتعليم العام و ظ حفو  جتماعيالرفاه اإل

 وفي بيئة غير تنافسية. 1نتيجة معاملة غير تبادليةهذه الخدمات تقديم 
 
تلك و  ،ا بالمواردتزوده أمام تلك الجهات التي لةو القطاع العام األخرى مسؤ  منشآتحكومات و تكون ال  4.2

وعلى المدى  مات خالل فترة إعداد التقاريرالخد ملتقديتلك الموارد  إستخدامالجهات التي تعتمد عليها في 
لموارد المنوطة بها لالمنشأة  إدارة معلومات حولتقديم ات المساءلة إلتزامستيفاء بإليتطلب ا .الطويل

السلطات  أواألنظمة  أوللتشريعات ها إمتثالحول و  للجهات المعنية وجهات أخرى،لتقديم الخدمات 
التي الخدمات  تمويلللطريقة التي يتم بها  نظرا  و خرى. وعملياتها األخدمات لها لكم تقديمتحالتي خرى األ

 المعامالت غير التبادلية أوالضرائب  إيرادات)بشكل رئيسي عن طريق  ع العامالقطا منشآت تقدمها
ات إلتزام استيفاءفان  ،يم تلك الخدمات على المدى الطويلعلى تقدمستلمو الخدمة اعتماد األخرى( و 

 ات من قبلخدمالتقديم  إنجازمثل  معينةمعلومات حول مسائل تقديم  أيضا  ءلة سوف يتطلب المسا
 .م الخدمات في الفترات المستقبليةفي تقدي ستمرارقدرتها على اإلو التقارير  إعدادالمنشأة خالل فترة 

 

                                                 
المعامالت التبادلية هي المعامالت التي تستلم فيها منشأة ما أصول أو خدمات، أو تسدد إلتزامات معينة، وتقدم قيمة مساوية إن  1

تقريبا  بشكل  مباشر لمنشأة أخرى في المقابل. أما المعامالت غير التبادلية فهي المعامالت التي تستلم فيها المنشأة قيمة معينة من 
 رى دون تقديم قيمة مساوية تقريبا  بشكل مباشر في المقابل.منشأة أخ
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 ي اتخاذمعينة كمدخالت ف معلوماتو الموارد الحصول على مزودمستلمو الخدمة و  أيضا  يتطلب  4.4
 القرارات. على سبيل المثال: 

  ذلك في  بما في ،يقدمون الموارد بشكل طوعي ممنن و آخر ون و المانحون و الدائنون و المقرضيتخذ
المستقبلية الحالية و الموارد لدعم النشاطات  ينبغي تقديمحول ما إذا  معينة قرارات ،معاملة تبادلية

 أوعضاء الهيئة التشريعية يمكن أل ،بعض الظروفطاع العام األخرى. في منشآت الق أوللحكومة 
في الحصول على على التقارير المالية ذات الغرض العام  الذين يعتمدونهيئة تمثيلية مماثلة 

حول أهداف  أن يؤثروا على قرارات معينة أويتخذوا قرارات معينة أن  لتي يحتاجونها،لمعلومات اا
 و ؛هاإنجاز لبرامج الحكومية والموارد المخصصة لدعم ا أوالوكاالت  أوللدوائر  اتتقديم الخدم

   العام األخرى على أساس طوعي  منشآت القطاع أواألموال إلي الحكومة  ال يقدم المكلفون عادة
حرية  يكون للمكلفينال وفي العديد من الحاالت،  ،ما. باإلضافة إلي ذلك تبادليةمعاملة نتيجة  أو

اختيار مزود  أوالقطاع العام  من قبل أحد منشآتت المقدمة لخدمادم قبول اع أوقبول اختيار 
ينبغي تخاذ قرارات حول ما إذا إل فهم يتمتعون بصالحية مباشرة محدودة ،لذلك وتبعا   خدمة بديل.

محددة في منشاة  من قبللتقديم الخدمات  التي ت خصصالموارد وهي  ،تقديم موارد معينة للحكومة
مستلمو بإمكان  ،ستهالك الخدمات المقدمة. على أي حالإ أوشراء  نبغييما إذا  أو العام،القطاع 
 واإلقرارات ،الخاصة بهمقرارات حول أفضليات التصويت  أن يتخذوامزودي الموارد و  الخدمات

هذه القرارات آثار وقد يكون ل -األخرىالهيئات التمثيلية  أوالمنتخبين  لمسئولينل يقدمونهاالتي 
 .ارد على بعض منشآت القطاع العامالمو  متعلقة بتخصيص

 
 .صنع القراراتفي لتقارير المالية ذات الغرض العام ألغراض المساءلة ضمن االمعلومات المقدمة تسهم   4.11

 ،فاءة وفاعلية نشاطات تقديم الخدمات الماضيةكالمعلومات حول التكاليف، و  تعدّ  ،على سبيل المثال
هي معلومات ضرورية المستقبلية  النشاطاتلدعم  المتاحة لموارداو  ،التكاليف إستردادومصادر  ومبلغ

من قبل  اتالقرار  مفيدة في عملية اتخاذ أيضا  ات المسائلة. وهذه المعلومات هي إلتزامالستيفاء 
الجهات المانحة وجهات  تتخذهاالقرارات التي  بما في ذلك ،المالية ذات الغرض العام مستخدمي التقارير

 .ارد إلى المنشأةالمو  بشأن تقديم ألخرىالدعم المالي ا
 

 المعلوماتمستلمو الخدمات ومزودو الموارد من  اتإحتيا 
ى المعلومات التي تدعم إلالموارد  ات ومزودوالخدم ويحتاج مستلم، اتصنع القرار ألغراض المساءلة و   4.11

 :معينة كالتالي تقييم مسائل

 على سبيل المثال: ا يخصأداء المنشأة خالل فترة إعداد التقارير فيم 

o والمالية األخرى؛التشغيلية  أهدافها الخاصة بها باإلضافة إلىتقديم الخدمات  تحقيق أهداف 
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o  عنها؛ و مسئولةالتي تكون إدارة الموارد 

o والمتطلبات التشريعية والسلطات االخرى التي تنظم  ذات الصلة الموازنة لمتطلبات متثالاإل
ستخدامجمع و   الموارد. ا 

 المثالعلى سبيل ات الحالية( والمالءة )لتزاملى تلبية اإلالقدرة ع ،)على سبيل المثالالمنشأة ولة سي، 
 ؛ (الطويلمدى الات على لتزامالقدرة على تلبية اإل

 والتغيرات  ،الطويلمدى الاألخرى على واستدامة عملياتها المنشأة  الخدمات من قبلتقديم  إستمرار
 على سبيل المثال:في ذلك شأة خالل فترة إعداد التقارير بما لمنك نتيجة نشاطات افي ذل

o  ية في المستقبل )قدرتها تلبية أهدافها التشغيلفي تمويل أنشطتها و  ستمرارقدرة المنشأة على اإل
وبالتالي مدى  ،المنشأة عليها اعتماد ومدىالمصادر المحتملة للتمويل  في ذلكبما  ،المالية(

 ا؛ وسيطرته نطاق الطلب خارج أولتمويل تعرضها لضغوطات ا

o تقديم الخدمات في الفترات المستقبلية لدعم  حاليا  المتوافرة المادية والموارد األخرى وارد الم
 ؛)قدرتها التشغيلية(

 تغيرات  أوغيرات في التركيبة السكانية تكانت  سواء   ،قدرة المنشأة على التأقلم مع الظروف المتغيرة
تكوينة  أوطبيعة التي من المحتمل أن تؤثر على العالمية  أولمحلية اية قتصادفي الظروف اإل

 .األنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها
 
في الموارد لهذه األغراض  ومزودات و الخدم ومستلممن المحتمل أن تتداخل المعلومات التي يحتاجها   4.14

ات الحصول على معلومات كمدخالت في مستلمو الخدميتطلب  ،على سبيل المثال .كثير من النواحي
 حول ما إذا: معينةتقييم مسائل 

 ذلككان  إذاما و  ،وكفؤ وعلى النحو المطلوب ي وفعالإقتصادالموارد بشكل  كانت المنشأة تستخدم 
 مصلحتها؛يصب في  ستخداماإل

 انت مبالغ وما إذا ك ،مناسبةالتقارير المقدمة خالل فترة إعداد  كان نطاق وحجم وتكلفة الخدمات
 التكاليف مناسبة؛ و إستردادمصادر و 

  تم جمعها هي كافية للحفاظ على حجم الموارد األخرى التي  أوالمستويات الحالية للضرائب كانت
 .حاليالخدمات المقدمة وجودة ا

 
الحصول على معلومات حول نتائج القرارات التي تم اتخاذها واألنشطة  أيضا  مستلمو الخدمات طلب ي

في حول الموارد المتاحة لدعم تقديم الخدمات المنشأة خالل فترة إعداد التقارير  م تنفيذها من قبلالتي ت
 إستردادمصادر ومبالغ و  ،تقديم الخدماتالمستقبلية المتوقعة للمنشأة في  المستقبلية، والنشاطاتفترات ال

 األنشطة. تلكلدعم  الالزمةالتكاليف 
 
 تحول ما إذا كان معينةتقييم مسائل في معلومات كمدخالت ل على الحصو الموارد  وطلب مزودي  4.12

 المنشأة:



 إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام

 إطار المفاهيم  22 

 التقارير؛ إعدادلموارد خالل فترة جمع اكمبرر ل المقررةق األهداف تحق 

  من  أوفي الفترة الحالية من دافعي الضرائب المجموعة  األموالالعمليات الحالية من قد مولت
 مصادر أخرى؛ و أوات قتراضاإل

 المحتملة لهذه الموارد. والمصادر ،أقل( في المستقبل أو) ح أن تحتاج موارد إضافيةمن المرج 
 

 إذاما  وبالتالي ،سيولة المنشأةفي تقييم معلومات كمدخالت الحصول على ن و الدائنون و طلب المقرضي
 في حين يطلب المانحون الحصول على معلومات كما هو متفق عليه.توقيت السداد سيكون كان مبلغ و 

وسوف  .ال وكفؤ وكما هو مطلوبي وفعّ إقتصادة تستخدم الموارد بشكل تقييم ما إذا كانت المنشألدعم 
 .النشاطات المستقبلية المتوقعة للمنشأة في تقديم الخدمات والموارد الالزمةمعلومات حول  أيضا  يتطلبون 

 

 ذات الغرض العام التقارير المالية المقدمة بواسطةالمعلومات 
 

 المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية المركز
 

على تحديد القطاع العام األخرى المستخدمين  منشآت أوالمالي للحكومة  المركزالمعلومات حول تساعد   4.12
فيدة معلومات م مراألهذا وسوف يقدم  التقارير. إعدادهذه الموارد في تاريخ المنشأة ومطالبات موارد 

 :معينة مثل مسائلتقييم كمدخالت في 

  دارة مسؤولياتها ل اإلدارة ستيفاءإمدى  المنشأة؛ موارد في صيانة وا 

 التقارير في إعدادوالتغيرات خالل فترة  ،األنشطة المستقبلية لتقديم الخدمات لدعمارد وفر المو مدى ت 
 تلك الموارد؛ ومطالبات و  تركيبة تلك المواردمقدار و 

 موارد المنشأة. القائمة فيسداد المطالبات ل الالزمةبلية وتوقيت التدفقات النقدية المستق مبلغ 
 
 معينةتقييم مسائل مفيدة في منشآت القطاع العام األخرى  أوالمعلومات حول األداء المالي للحكومة تعّد   4.12

لتحقيق أهداف بكفاءة وفاعلية  هاتمواستخد ،يإقتصادموارد بشكل  قد امتلكتالمنشأة  ما إذا كانت مثل
 إسترداد ومصادرات ومبلغ تقديم الخدم تكاليفالمعلومات حول كما أن  .الخاصة بها اتم الخدمتقدي

التكاليف  إستردادتم  إذاتحديد ما تساعد المستخدمين على سوف  إعداد التقاريرالتكاليف خالل فترة 
م ت ما إذا أو ،ات والتحويالتالمساهمالمستخدمين و رسوم على سبيل المثال، من الضرائب و  ،التشغيلية

   . المنشأةمديونية تمويلها عن طريق زيادة مستوى 
 
في تقييم األداء المالي منشآت القطاع العام األخرى  أوالمعلومات حول التدفقات النقدية للحكومة تساهم    4.12

ستخدامبجمع و المنشأة  إلى كيفية قيامتشير  كما .وسيولة المنشأة ومالءتها المالية بما  ،الفترةالنقد خالل  ا 
 المعدات.للممتلكات والمصانع و على سبيل المثال للقرض، وامتالكها وبيعها  هاوسداد هاإقتراضفي ذلك 

إلى  النقدية ستثمارات والتحويالتإلاضرائب و ال ،على سبيل المثال ،د المستلم منالنق أيضا  تحدد  كما
أن لمعلومات حول التدفقات النقدية يمكن لو  دولية.منظمات  أووكاالت حكومية  أوومن حكومات أخرى 

تقييمات ودعم  ،دفقات النقديةالت ببنوداإلنفاق المعبر عنها  لتكليفاتالمنشأة  إمتثالتقييمات  أيضا   تدعم
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في الفترات المستقبلية  لدعم أهداف تقديم  والالزمة الواردة لتدفقات النقديةلالمحتملة والمصادر  المبالغ
 .اتالخدم

 
 .في البيانات المالية ةالنقدي اتالتدفقالمالي و  األداءو  المالي المركزمعلومات حول ال عرض ة  يتم عاد  4.12

 أفضلالمعلومات المعروضة في البيانات المالية بشكل فهم وتفسير ولمساعدة المستخدمين على 
مات مالية معلو  أيضا  التقارير المالية ذات الغرض العام تقدم  يمكن أن ووضعها ضمن السياق المناسب،

 تخص معينةبما في ذلك معلومات حول مسائل  ،البيانات المالية وتتمموتكمل  تعززغير مالية و 
 منشآت القطاع العام األخرى: أوالحكومات 

 ؛األخرى التي تحكم عملياتها اتالسلطللموازنات المعتمدة و  هاإمتثال 

  و ؛خالل فترة إعداد التقارير تقديم الخدمات وتحقيق أهدافأنشطة 

 واآلثار طويلة األمد ،األخرى في الفترات المستقبليةنشاطات ات والتقديم الخدم بخصوصتوقعات ال 
بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤثر  ،خالل فترة إعداد التقارير المنفذةواألنشطة  المتخذة لقراراتل

 التوقعات حول المستقبل. على

تقارير المنفصلة مشمولة في في تقارير  أوالمالية البيانات  إيضاحاتذه المعلومات في هويمكن عرض 
 العام.مالية ذات الغرض ال

 
ستخدامحكم جمع و التي ت األخرىالسلطات  أوللتشريعات  متثالمعلومات الموازنة واإل  الموارد ا 

تا والمصادقة عليها موازنة سنوية بإعدادالقطاع العام األخرى  منشآت أوالحكومة عادة  ما تقوم   4.12  حتهاوا 
خالل ة أحول الخطط التشغيلية للمنش معلومات ماليةالمعنية  طرافلألالموازنة المعتمدة وتقدم  للجمهور.

حتياجالمقبلة، و  الفترة وت ستخدم  .الخاصة بها تقديم الخدماتوتوقعات  أهداف غالبا  و  ،اتها الرأسماليةا 
على  كما تنص ،موارداآلخرين لل نمزوديالن و جمع الموارد من المكلفيلتبرير  الموازنة المعتمدة

 نفقات الموارد.الصالحيات المتعلقة ب
         
نتيجة  أوالمقرضين  أوالمانحين بعض الموارد لدعم نشاطات منشآت القطاع العام من يمكن استالم   4.14

في بشكل رئيسي الموارد لدعم نشاطات منشآت القطاع العام  إال أنه يتم تقديمتبادلية. معامالت 
 في الموازنة المعتمدة. الظاهرةتوقعات المع  بالتوافق ،نين وآخر يالمكلف من قبلالمعامالت غير التبادلية 

 
 أوفائض ال"و صفت بـ ذات الغرض العام معلومات حول النتائج المالية للمنشأة )سواء   التقارير المالية تقدم   4.41

 ،التقارير إعدادخالل فترة  ةالنقدي دائها وتدفقاتهاأخرى( وأ مصطلحاتب أو الخسارة" أو"الربح  أوالعجز" 
لتزاموأصولها و  خالل فترة إعداد التقارير وتحقيق أهداف   افيه وأي تغييرفي تاريخ إعداد التقارير اتها ا 

 . تقديم الخدمات الخاصة بها
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مصاريف والتدفقات اإليرادات وال إلتزاممدى تقييم  علىلمعلومات التي تساعد المستخدمين ا دمجإن   4.41
التشريعات بالمنشأة  ومدى تقيد ،الظاهرة في الموازنات المعتمدةالتقديرات ب النقدية والنتائج المالية للمنشأة

ستخدامجمع و تحكم  التي خرىالسلطات األ أوذات الصلة  ضمن التقارير المالية ذات الغرض  ،الموارد ا 
هذه  وتعدّ  .بشكل جيد أهدافها المالية بتحقيقلقطاع العام منشأة ا قيام يةمهم في تحديد كيف أمرالعام هو 

تجاه منشآت القطاع العام األخرى أحد  أو ما حكومةلمساءلة ال اتإلتزامستيفاء إلالمعلومات ضرورية 
     .صنع القرارات وتعتبر مفيدة فيألداء المالي للمنشأة اتقييم ها المعنية، كما تعزز أطراف

 
 خدماتتحقيق أهداف تقديم ال

للجهات الالزمة  الخدمات في تقديمالقطاع العام  منشآتالهدف الرئيسي للحكومات ومعظم يتلخص   4.44
 أوبشكل كامل للحكومات ومعظم منشآت القطاع العام  ال يظهر األداء المالي ،لذلك وتبعا   .المعنية
المالية في سياق تحقيق أهداف  نتائجها وبالتالي، ينبغي تقييم النتائج المالية. من مقاييسفي أي  كافي

 تقديم الخدمات.
 
المنشاة خالل فترة ب ت الخاصةالخدماتقديم  أنشطةخرجات مالمقاييس الكمية لتقدم  ،في بعض الحاالت  4.42

معلومات  ،يل المثالعلى سب -اتأهداف تقديم الخدمتحقيق حول  صلةمعلومات ذات التقارير  إعداد
 الخاصةقاعدة الموارد و المقدمة  اتالخدم بين عالقةات والالخدم وتكرار تقديمحول تكلفة وحجم 

عن طريق  اتأهداف تقديم الخدمقد تكون هناك حاجة لتوضيح تحقيق  ،وفي حاالت أخرى المنشأة.ب
 .مخرجات برامج معينة أوالمقدمة  اتجودة الخدم بيان

 
 أو/تحقيق أهدافها و أوو/ات تقديم الخدم حول نشاطات وغير المالية المعلومات المالية إن اإلبالغ عن  4.42

عمليات وكفاءة وفاعلية  إقتصادفي تقييم مدخالت من شأنه أن يوفر خالل فترة إعداد التقارير  هامخرجات
القطاع العام األخرى  منشآت أوضروري للحكومة  أمر المعلومات ويعتبر اإلبالغ عن هذه المنشأة.
بالنيابة  أو ،الي يتم جمعها منلموارد ا إستخدامائلة، أي محاسبة وتبرير اتها المتعلقة بالمسإلتزامالستيفاء 

وبرامج  منشآتلالموارد  تخصيص بشأنن يالمانح من قبلالقرارات كما يتم اتخاذ . المعنية طرافاأل ،عن
اد خالل فترة إعد تحقيق أهداف تقديم الخدماتللمعلومات حول  جزئية على األقل إستجابةفي  محددة
   . ات المستقبليةوأهداف تقديم الخدم ،ريرالتقا

 
 المستقبلية وغير المالية المعلومات المالية 

 

المالية للعديد من القرارات  النتائجقد تصبح  ،العديد من البرامج الحكوميةلطول عمر الحكومات و  نظرا    4.42
ينبغي تقييم البيانات المالية  لذا المستقبل.لعدة سنوات في  فقط التقارير واضحة إعدادفي فترة  المتخذة
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التدفقات النقدية خالل فترة األداء المالي و و في وقت ما المالي  المركزحول  معينة معلوماتالتي تعرض 
 .طويل األمدسياق ال ضمنالتقارير  إعداد

 
حدى منشآتالحكومة  التي تصدرهاقرارات يمكن أن يكون لل  4.42 ة حول محددفي فترة  األخرىالقطاع العام  وا 

 :نتائج هامة فيما يخص التاليتقديم وتمويل الخدمات في المستقبل برامج 
 و ؛مستقبال  على هذه الخدمات  المعنية التي ستعتمد طرافاأل  
 الذين  اآلخرين بشكل غير طوعيالموارد  ومزوديمستقبلية من دافعي الضرائب الحالية و ال جيالاأل

ات المالية ذات لتزامواإل ات المخطط لهاديم الخدمتق أنشطةلتمويل  والرسومالضرائب  يقدمون
 .العالقة

 
المحتمل على  تأثيرهاو  ،ةخدمات المستقبلية المتوقعة للمنشأتقديم الوأهداف نشطة أ معلومات حولتعّد ال  4.42

 في ةضروريمدخالت هي الموارد تلك تمويل ة والمصادر المحتملة لأالموارد المستقبلية للمنش اتإحتياج
اتها في تقديم الخدمات إلتزامتلبية خرى على ألالقطاع العام ا منشآت أوقييم لقدرة الحكومة تأي 

لتزامو  عن تلك المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض  فصا اتها المالية في المستقبل. ومن شأن اإلا 
، وأن األخرىلعام ت القطاع اآمنش أوالحكومة  تقديم الخدمات من قبلاستدامة العام أن تدعم تقييم 

 .صنع القراراتغراض ألمفيدة  إضافيةمنشاة وتقدم معلومات تعزز مساءلة ال
 
 يضاحيةاإلمعلومات ال
ات خدموأداء تقديم المالي  داءاأل التي ينطوي عليها الرئيسيةحول العوامل  معينة معلوماتيمكن عرض   4.42

التي عوامل الو األداء المستقبلي للمنشاة دعم توقعات ات التي تفتراضإلالتقارير وا إعدادة خالل فترة أمنشال
البيانات  إيضاحاتالتقارير المالية ذات الغرض العام في  ضمن ذلك األداء تؤثر علىمن المحتمل أن 

المعلومات المالية فهم المستخدمين على  هذه المعلوماتوسوف تساعد  .في تقارير منفصلة أوالمالية 
ووضعها ضمن سياقها أفضل التقارير المالية ذات الغرض العام بشكل  وغير المالية المشمولة في

ألغراض تقارير المالية ذات الغرض العام في تقديم معلومات مفيدة لادور  كما سوف تعزز ،المناسب
 .وصنع القراراتلمساءلة ا

 
 البيانات المالية  وتتممتكمل و  التي تعززالبيانات المالية والمعلومات 

 

اإلبالغ التي يمكن  خرىاأل واألنشطة حداثالمعامالت واألحدود على التقارير المالية  إعدادطاق نينص   4.44
المستخدمين من  اتحتياجإل ستجابةإلومن أجل ا .تقارير المالية ذات الغرض العامالفي  عنها

 في ولالمشم ذلكالتقارير المالية من  عدادأكثر شمولية إلنطاق  إطار المفاهيميعكس  ،المعلومات
ضمن المالية  معلومات إضافية تعزز وتكمل وتتمم البيانات كما ينص على عرض المالية.البيانات 

 التقارير المالية ذات الغرض العام.
   
 في مقارنة بالنطاق المشمولالتقارير المالية  عدادأكثر شمولية إلنطاق  إطار المفاهيمبينما يعكس   4.21

 المالية.التقارير  إعدادفي صميم هي في البيانات المالية  المعروضة معلوماتالال تزال  ،الماليةالبيانات 
التي  واإلبالغالعرض  وأشكالبيانات المالية العناصر ب عترافتحديد وقياس واإل ويتم البحث في كيفية
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المكونات  ضمنلتقارير المالية ذات الغرض العام المشمولة في المعلومات فيما يخص ايمكن اعتمادها 
 اتإرشاد أوالقطاع العام  في ر المحاسبة الدوليةمعايي مختلف وضع وعند طار المفاهيمإل األخرى

 .حسبما يكون مناسبا   ،الممارسات الموصى بها
 

 للمعلومات خر األمصادر ال
ستيفاء إالمعلومات الضرورية لدعم  إيصالفي  هاما   رير المالية ذات الغرض العام دورا  االتقتلعب   4.21

تقديم  إلى إضافة ،األخرىالقطاع العام  منشآت إحدى أو بحكومة ما ات المسائلة الخاصةزامإلت
التقارير تقدم من غير المحتمل أن  ،حالعلى أي  .صنع القرارات غراضأل التخكمدمعلومات مفيدة 

 .قراراتوصنع اللمساءلة ألغراض االمعلومات التي يحتاجها المستخدمين  كافةالمالية ذات الغرض العام 
الفعلية  تشتمل التقارير المالية ذات الغرض العام على مقارنة المعلومات قد في حين ،على سبيل المثال

والتنبؤات المالية الصادرة عن قد تقدم الموازنات  ،التقارير إعدادفترة خالل الموازنة معلومات مع 
 ومنشآت لمالية لخطط الحكوماتحول الخصائص ا تفصيال   أكثرغير مالية و الحكومات معلومات مالية 

تقارير  أيضا  المستقلة  والوكاالتالحكومات تصدر  .على المدى القصير والمتوسط األخرى العام القطاع
ية قتصادواستدامة مبادرات تقديم الخدمات القائمة والظروف اإل لمبادرات تقديم الخدماتالحاجة  حول

على المدى المتوسط والطويل والذي سوف يؤثر  منطقة أليالمتوقعة والتغيرات في التركيبة السكانية 
حتياجو  الموازناتعلى   وومزود مستلمو الخدمات ، قد يحتاجلذلك تبعا  . ات في المستقبلتقديم الخدم اتا 

ية قتصادالظروف اإلحول بما في ذلك التقارير  ،أخرىمعلومات من مصادر للنظر في  أيضا  الموارد 
في  غير المذكورةومعلومات حول مبادرات سياسة الحكومة  الحكومةوتنبؤات  الحالية والمتوقعة وموازنات

 التقارير المالية ذات الغرض العام.
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 ات ستنتا اإل أساس
 

 ال يشّكل جزءا منه. هلكنهذا إطار المفاهيم  اتستنتاجإلا أساسيرافق 
 

 المستخدمين الرئيسيينم موعات 
إلى الحصول  ،عند وضع إطار المفاهيم ،لدولية في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة اسعى  4.1إستنتاج

المستخدمين الرئيسيين للتقارير  إطار المفاهيمينبغي أن يحدد كان  إذانظر حول ما وجهات  على
 همرأيعن  4األولية التشاوريةورقة الوقد عّبر العديد من المجاوبين على  العام.المالية ذات الغرض 

، ويجب أن لتقارير المالية ذات الغرض العامالرئيسيين ليحدد المستخدمين  أنيجب  اإلطار بأن
هؤالء المستخدمين الرئيسيين  اتإحتياجعلى الدولية في القطاع العام  بةمجلس معايير المحاسيركز 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد اقتنع المجلس بهذه وضع معايير ا من المعلومات عند
 اآلراء. 

 

 المستخدمين الرئيسييند م موعات تحدي
قارير المالية ذات الغرض الت بإعدادالمفاهيم الخاص  إطار" 1المفاهيم  إطارمسودة عرض حددت   4.4إستنتاج

الخصائص و  ،نو والمستخدم األهدافو الدور والنفود والنطاق،  :القطاع العام منشآتقبل من العام 
ومزودي الموارد وممثليهم  مستلمو الخدماتدة العرض( )مسو " المعّدة للتقارير ةأالمنشو  ،النوعية

 أنه أوضحتوقد . ية ذات الغرض العاملتقارير الماللرئيسيين المستخدمين على أنهم الوممثليهم 
معايير المحاسبة الدولية في  بتطويرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقوم بينما 

رشادو القطاع العام  تقارير المالية ذات الغرض العام محتويات ال ضمنت الموصى بها الممارسا اتا 
قد ال يزال يتم  ،مين الرئيسيين من المعلوماتالمستخد هؤالء اتحتياجإل ستجابةإلمن أجل ا

 ،التقارير المالية إعدادب من الجهات األخرى المعنيةالتقارير المالية ذات الغرض العام  إستخدام
 .اآلخرينالمستخدمين هؤالء ل يدةمفتقدم معلومات  نأيمكن و 

 
 وممثليهم الخدمات مستلمي لتحديد مدعمهمسودة العرض عن على العديد من المجاوبين أعرب  4.2إستنتاج

لكن  .لتقارير المالية ذات الغرض العاملعلى أنهم المستخدمين الرئيسيين ومزودي الموارد وممثليهم 
تخدمين الهيئة التشريعية كمس أون يالمواطن أولجمهور ه ينبغي تحديد انأ يعتقدون كان هناك آخرون

 وقد القطاع العام. لمنشآتلتقارير المالية ذات الغرض العام لهمية المستخدمين األكثر أ  أورئيسيين 
في و  ،ممثليهم أوالمواطنين  تجاهرئيسي بشكل  لةو ؤ مسالحكومات  يعزى إلى أنهذا  نأ احو ضو ا

الذي  مشابهة( تمثيليةهيئة  أوالبرلمان ) أعضاءو يئة التشريعية اله ات، فإنختصاصالعديد من اإل
أعرب  .لغرض العاماللتقارير المالية ذات  الرئيسيونن و المستخدم همعن المواطنين  ةنياببال يعملون

 هم فقط من يجبوممثليهم  مزودي الموارد نأهي و  معينة عن وجهة نظر أيضا  ن يبعض المجاوب
قد و  .القطاع العام لمنشآت يين للتقارير المالية ذات الغرض العامتحديدهم كمستخدمين رئيس

 ستجابةإلة على اقادر  الغرض العام لية ذاتالتقارير الما تكون نأانه من غير المحتمل  وضحواأ
االهتمام  يملكوا نأمن المحتمل  مزودي المواردأن و  ،المعلوماتكافة المستخدمين من  اتحتياجإل

 على أنهم مجموعةمزودي الموارد  تحديدفإن  ،لذلك العام.ذات الغرض  الماليةلتقارير ا األكبر في
                                                 

إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام: أهداف إعداد الورقة التشاورية "  4
ة في التقارير المالية ذات الغرض العام، المنشأة التقارير المالية، نطاق إعداد التقارير المالية، الخصائص النوعية للمعلومات المشمول

 ".المعدّة للتقارير
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تركيز بشكل اللمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يتيحسوف  ينالرئيسي المستخدمين
 إلى أيضا   وقد أشار المجاوبون  .ينالمستخدمواحدة من  ةالمعلومات لمجموع اتإحتياجعلى  أكبر
المعلومات مزودي الموارد من  اتحتياجإل ستجابةلإلالمعّدة ير المالية ذات الغرض العام لتقار ا أن

 .تملينمحال خريناآلمستخدمين للتقدم معلومات مفيدة أن  أيضا  من المحتمل 
 

التي هناك ميزة في العديد من المقترحات  إنمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يقرّ   4.2إستنتاج
لتقارير المالية ذات الغرض العام لالمستخدمين الرئيسيين  هوية فيما يخصن و المجاوب دمهاق

ات. على ختصاصاإلعديد من العلى الحكومات في  خصوصا في تطبيقها ،القطاع العام لمنشآت
 المجلسوفي ضوء أهداف إعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام، ال يزال  ،أي حال

يجب ت القطاع العام آمنشقارير المالية ذات الغرض العام للتلمين الرئيسيين دالمستخ أن يعتقد
 :ويعزى هذا إلى ما يلي .و الموارد وممثليهمومزود موممثليه مستلمو الخدماتتحديدهم على أنهم 

  عليهم  يعتمدون تجاه أولئك الذين مسئولة األخرىالقطاع العام  ومنشآتالحكومات تكون
لموارد التي أولئك الذين يزودونهم با إلى باإلضافة ،الالزمةالخدمات  لتقديمالموارد  ستخدامإل

  و ؛الخدمات تقديم تلك تساعد على
 لمعلومات ا وتقديم المسائلةتلك ستيفاء إفي  هاما   دورا  التقارير المالية ذات الغرض العام  تلعب

  .صنع القرارات ألغراضالمستخدمين  لهؤالءالمفيدة 
 

المعلومات  اتحتياجإل ستجابةالتقارير المالية ذات الغرض العام لإل لتالي، ينبغي تطويروبا
 مستخدمين رئيسيين.وممثليهم بصفتهم ومزودي الموارد  وممثليهم الخدمات يمستلمالخاصة ب
ت القطاع آمنش وعلى مجموعة واسعة منالمفاهيم على الحكومات  إطاري طبق  ،لكذ إلى باإلضافة
 وتبعا   .منظمات الحكومية الدوليةوعلى الالمختلفة  اتختصاصالعديد من اإلفي  خرىاألالعام 
كمستخدمين  األخرى المستخدمينمجموعات ما إذا كان تحديد الواضح  فإنه من غير ،لذلك

ت القطاع بالنسبة لكافة منشآفعال مالئم و  أمرلتقارير المالية ذات الغرض العام سيكون لرئيسيين 
 ات. ختصاصافة اإلكالعام عبر 

 

بعض المعلومات في التقارير المالية ذات  نبأفي القطاع العام  مجلس معايير المحاسبة الدولية يقرّ   4.2إستنتاج
يقّر المجلس  كما .دون غيرهملبعض المستخدمين  وفائدة أهمية أكثرتكون  نأالغرض العام يمكن 

رشادو ي القطاع العام وضع معايير المحاسبة الدولية ف كذلك أنه يحتاج عند الممارسات  اتا 
من مختلفة اللمجموعات ا اتإحتياج موازنةإلى دراسة، وفي بعض الحاالت، إلى  هابالموصى 

 يمستلم كل منتحديد تبطل مسائل هذه ال نأال يعتقد  إال أن المجلس .الرئيسيينمستخدمين ال
لتقارير المالية ذات لرئيسيين المين مستخدعلى أنهم الومزودي الموارد وممثليهم  موممثليه الخدمات

 .الغرض العام
 

وجهات نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يرد فيما يلي أدناه بمزيد من التفصيل   4.2إستنتاج
 الخدمات مستلميو  التي حددها المجاوبين ينالرئيسي المستخدمينعالقة بين مجموعات ال بشأنالعام 

 ومزودي الموارد.
 نو طنالموا

 الجمهور وممثليهمالمواطنين و  بأهميةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس  رفتيع 4.2إستنتاج
 صنيفت أن همن وجهة نظر يرتأي  هلكن ،لتقارير المالية ذات الغرض العاملكمستخدمين 



 إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام
 

 22 إطار المفاهيم

لة من هم المحتماتإحتياجلتقييم  يوفر أساسا  ومزودي للموارد  نين كمستلمي للخدماتالمواط
 الذين لديهم مجموعة واسعة من فراداألالمواطنين العديد من بين  أنإلى هذا ويعزى  .المعلومات

بصفتهم المعلومات للمواطنين  اتإحتياجالتركيز على  ويساعد -المعلومات المتنوعة اتإحتياج
 يدعلى توحموارد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومزودي  خدمات يمستلم

التقارير المالية ذات  ينبغي أن تحاولالمعلومات التي ات إحتياجهذه المصالح المتنوعة واكتشاف 
أنه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أيضا   ويعتقد. لها ستجابةالغرض العام اإل

على األخذ أن يكون قادرا  ،القطاع العام فيوضع معايير المحاسبة الدولية  عند ،من المناسب
ومزودي الموارد الذين يمكن  الخدمات يمستلم لمجموعة منالمعلومات  اتإحتياج عتبارإلا بعين
منشاة القطاع  سلطة إلزام يملكونوال  المانحين والمقرضين( ذلك)بما في غير مواطنين  يكونوا أن

   .اتالمساءلة وصنع القرار  غراضألعن المعلومات التي يحتاجونها  فصا إلباالعام 
 

 الموارد  ومزود
أن التقارير المالية ذات الغرض العام على يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   4.2إستنتاج

 أيضا   سوف تقدم المعلوماتمزودي الموارد من  اتإحتياج ةتوفير المعلومات لتلبيلموجهة ال
، على أي حال .الية ذات الغرض العاملتقارير الممحتملين ل آخرينمفيدة لمستخدمين معلومات 
القطاع العام بأن الحكومات ومنشات  وضح توقعاتهيالمفاهيم يجب أن  إطارمجلس أن يعتقد ال

تعتمد عليهم  ذينال وأولئكالموارد ب الذين تزودهم أولئك تجاهاألخرى يجب أن تكون مسئولة 
انه  لوحظلقد  ،ذلك إلى باإلضافة .دةالموعو  أوالالزمة و/ تقديم الخدماتلهذه الموارد  ستخدامإل

قد مقرضون  أون و مانحات، يكون مزودو الموارد هم بشكل رئيسي ختصاصاإلفي بعض 
لتوفير المعلومات التقارير المالية ذات الغرض الخاص  إعدادن السلطة والصالحية لطلب يمتلكو 

 .التي يحتاجونها
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام صاغ مجلس  ،"2.4إستنتاج"في الفقرة  وحسبما أ شير  4.4إستنتاج
ن و ن رئيسيمو ومزودي الموارد وممثليهم هم مستخد الخدمات مستلميأن كل من  هيه و وجهة نظر 

يجب أن ال يستثني  إطار المفاهيمأن  ويعتقد المجلس .لتقارير المالية ذات الغرض العامل
خدمات  مستلمي بصفتهمير المالية ذات الغرض العام المواطنين الذين قد يكونوا مهتمين بالتقار 

قل أهمية أعلى أنها من المعلومات تحديد حاجتهم  أو ،لتقاريرتلك امن المستخدمين المحتملين ل
يتم استثناء من غير المالئم أن  هأن أيضا  مجلس ويعتقد ال. ات مزودي المواردإحتياجمن 

غير طوعية للحكومات  أوارد على أسس طوعية المو  يقدمون المانحين والمقرضين وغيرهم ممن
أن  أو، كمستخدمين محتملين للتقارير المالية ذات الغرض العام األخرىالقطاع العام  ومنشآت

 .الخدمات يمستلمات إحتياجقل أهمية من أعلى أنها هم من المعلومات اتإحتياج تحديديتم 
 

 الهيئة التشريعية 
 إدارية أي هيئة أوالتشريعية المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الهيئة مجلس معايير  يعتقد  4.11إستنتاج

 الخدماتي مستلمممثل لبصفتها المالية ذات الغرض العام  رئيسي للتقاريربهة هي مستخدم مشا
مشابهة الهيئات والمجالس والالبرلمانات التشريعية و الهيئة تتطلب كذلك  .ومزودي الموارد
عادة وهي تتمتع  ،الخاصة بهم صنع القراراتألغراض المساءلة و  معلوماتالحصول على 

 لتقديم أخرىخاص وتقارير مفصلة ذات غرض  تقارير ماليةإعداد  طلبل بالسلطة والصالحية
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التقارير المالية ذات  التي توفرهاأن يستخدموا المعلومات  أيضا   هميمكنلكن . تلك المعلومات
لتقييم ما  كمدخالت التقارير المالية ذات الغرض الخاصرها الغرض العام والمعلومات التي توف

ص الموارد يت حول تخصصنع القرارافي و  وبالطريقة المنشودةستخدم بكفاءة إذا كانت الموارد ت  
 محددة.ة يحكومأنشطة  أوبرامج  أو لمنشآت

 

في  أعضاءكانوا  واء  س ،إدارية أخرى ةهيئ أوأعضاء الهيئة التشريعية يتطلب عادة مختلف   4.11إستنتاج
واجباتهم الرسمية وفقا  ألداء إليهاعن المعلومات التي يحتاجون  فصا اإل ،المعارضة أوالحكومة 

 لطلب والصالحيةالسلطة  ال يمتلكون إال أنهم قد اإلدارية.الهيئة  أولتوجيهات الهيئة التشريعية 
 تبعا   .أخرىفي ظروف  أو خرىأألغراض  التي يطلبونهاالمعلومات  توفرمالية تقارير  إعداد
 ممثلين بصفتهم سواء   ،لتقارير المالية ذات الغرض العاممستخدمين ل فهم يعتبرون ،لذلك

كمواطنين  الشخصية بصفتهم أو ،نتخابيةإلا دوائرهممزودي الموارد في و  الخدمات يمستلمل
 .في المجتمع وأعضاء

 

 مجموعات المستخدمين األخرى
، مجموعة إطار المفاهيموضع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، عند بحث مجلس  4.14إستنتاج

 إذاما  بما في ذلك ،لتقارير المالية ذات الغرض العاممحتملين لاآلخرين المستخدمين المن واسعة 
 منشآتالمتعاملين مع  أولئك أو ،اصة وممثليهممجموعات المصلحة الخينبغي تحديد كان 

غير طوعية )مثل  أوعلى أسس طوعية  أوغير تجارية  أوأسس تجارية  القطاع العام على
 مستخدمين.منفصلة من المجموعات على أنهم ( في القطاعين العام والخاصموارد المزودي 
على أنهم وممثليهم ومزودي الموارد وممثليهم  الخدمات يمستلممجلس أن تحديد ال ويعتقد

المعلومات  اتإحتياجيلبي بشكل مالئم ة ذات الغرض العام رئيسيين للتقارير الماليالمستخدمين ال
 .ومزودي الموارد الخدمات يمستلمللمجموعات الفرعية من 

 

الحسابات  لجمعالتقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة  التي توفرهايمكن أن تكون المعلومات   4.12إستنتاج
ة يسياسات الحكومال أثرتقييم و  ،إلحصائيةإعداد التقارير المالية ا نماذج في مدخالتكالوطنية 

 ال يتم تطوير ،األخرى. على أي حال يقتصادالتحليل اإل غراضألو ، يةقتصادعلى األنشطة اإل
الذين يطلبون  أولئك اتحتياجإل ستجابةلإلعلى وجه التحديد التقارير المالية ذات الغرض العام 

 التي تعمل طرافقد تجد األبينما و  ،اثلوعلى نحو مم .لهذه األغراضالمعلومات الحصول على 
ووكاالت  ،ارد )مثل جماعات دعم المواطنينمزودي المو  أو الخدمات يمستلمكمستشارين ل

( أن المعلومات المذكورة في وجماعات المصلحة العامة ئتماناإل ومحللو  ،تصنيف السندات
التقارير المالية ذات الغرض  ال يتم إعداد ،ألغراضهم ةالتقارير المالية ذات الغرض العام مفيد

 .المحددة من المعلوماتهم اتحتياجإل ستجابةالعام على وجه التحديد لإل
 

 أهداف التقارير المالية 
 غراضأ لكل من  المفيدةالمعلومات  بأن تقديممسودة العرض على  اتفق العديد من المجاوبين 4.12إستنتاج

 من قبلالتقارير المالية  إلعدادهداف أيده كيجب أن يتم تحد صنع القرارات غراضأ و المساءلة 
حديدها كهدف يجب أن يتم تفقط المساءلة وقد أيد بعض المجاوبين أن  .القطاع العام منشآت



 إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام
 

 22 إطار المفاهيم

ن و مجاوبالقطاع العام، في حين أيد  منشآت من قبلالمالية التقارير  إلعداد رئيسي أوفردي 
مجلس معايير المحاسبة الدولية   يزالالعلى أي حال  .كهدف فردي صنع القرارات تحديد نو آخر 

القطاع العام  منشآتللتقارير المالية ذات الغرض العام بأن مستخدمي ا يعتقدفي القطاع العام 
 .صنع القراراتغراض أ غراض المساءلة و أ معلومات لكل من الحصول على طلبون سوف ي

 

الصلة التي تربط بين المسائلة وصنع  دعم بعض المجاوبين على مسودة العرض بأن يتم تحديد 4.12إستنتاج
خصائص القطاع العام التي تؤكد آراء مجلس معايير القرارات بشكل واضح وأن يتم تحديد 

المحاسبة الدولية في القطاع العام بشأن أهداف إعداد التقارير المالية من قبل القطاع العام. وقد 
ضافة التوضيحات.فقد تم إ  استجاب المجلس بشكل إيجابي لهذه المقترحات.  عادة هيكلة اإلطار وا 

 

في  .والتقارير المالية ذات الغرض العام صنع القراراتبالمساءلة وعالقتها  تعزيز توضيح أيضا  تم   4.12إستنتاج
 التي أن فكرة المساءلةبعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي ،هذا السياق

ة أالمنش إدارةحول المعلومات  تقديمشمل فهي ت .النطاق سعةوافكرة هي  اإلطارفي هذا  تظهر
ة ألمنشدة للمستخدمين في تقييم استدامة أنشطة االمفي والمعلومات إليها،لموارد المعهودة ل
ستمرار و  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ويعتقد الطويل.الخدمات على المدى  تقديمية ا 

 األخرى والجهات المعنيةمالئمة ألن المواطنين فكرة لمساءلة هي ة لالواسعفكرة هذه الأن بالعام 
غالبا ما طوعية و غير على أسس  األخرىالقطاع العام  ومنشآتالحكومات  إلى الموارد يقدمون
على المدى  الالزمةالخدمات  في تقديم األخرىالقطاع العام  ومنشآتعلى الحكومات  يعتمدون
التقارير المالية ذات الغرض  تقدم من غير المحتمل أنأنه  أيضا   غير أن المجلس يدرك .الطويل
صنع الموارد ألغراض المساءلة و  وومزود مستلمو الخدماتالمعلومات التي يحتاجها  كافةالعام 

 .القرارات
 

 وتتممتكمل و  البيانات المالية والمعلومات التي تعزز -نطا  إعداد التقارير المالية
 البيانات المالية 

التقارير المالية  إعدادمسودة العرض عن دعمهم لنطاق العديد من المجاوبين على  أعرب 4.12نتاجإست
، حيث حدد بعضهم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبلمقتر  ال وتوضيحه
نطاقا قد  أوسعقضايا  تتناولالمشاريع التي  أنإلى  وأشار آخرون معينة بغرض توضيحهامسائل 
في حين لم  .قابلية التحقق والمقارنةلخصائص النوعية مثل ات حول تطبيق ارشاداإل لتقديمتحتاج 

معربين نطاق البيانات المالية، من  أوسعالتقارير المالية كونه  إعدادنطاق  نآخرو  يدعم مجاوبون
 :بشأن ما يليعن قلقهم 

 لس معايير المحاسبة مج إختصاصكانت خارج مسائل تناول  المقتر  واسعالنطاق ال أن
 الوقت؛ في ذلك  نافذة المفعولالتي كانت و الدولية في القطاع العام 

 مثل المعلومات غير المالية  المالية،البيانات نطاق المسائل خارج  حول اترشادأن اإل
الهيئات  أوحكومات مختلف البشكل مناسب تخص مسائل  هي ،المستقبليةوالمعلومات 

 ؛ والسلطاتغيرها من  أو اإلدارية
  أن النطاق قد ركز بشكل من مسودة العرض عن قلقهم بعض المجاوبين على  أيضا  أعرب

حول المعلومات غير  إضافية اتإرشادأنه قد تم دمج كبير جدا على البيانات المالية، و 
عداد ت  .المفاهيم إطار ضمنستدامة إلقارير االمالية وا 
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 إطارانه من الضروري أن يعكس  العاممحاسبة الدولية في القطاع مجلس معايير الال يزال يعتقد  4.12إستنتاج
البيانات  مقارنة بذلك النطاق المشمول فيالتقارير المالية  إلعدادأكثر شمولية نطاق المفاهيم 
 :وهذا ألن المالية.

  للجهات المعنيةهو تقديم الخدمات  األخرىالقطاع العام  ومنشآتالهدف الرئيسي للحكومات 
 ؛ربا األ جنين م بدال  

 األخرىالقطاع العام  ومنشآتعتمدون على الحكومات ي خرينآلامؤهلين السكان الن و المواطني 
ويمكن أن  الطويل.مستمر على المدى  أساستقديم مجموعة واسعة من الخدمات على في 

القطاع العام  منشآتتتخذها، الحكومات و والقرارات التي  ،التي تقوم بهاألنشطة يكون ل
 الخدمات من مستلميألجيال المستقبل  هامةالتقارير نتائج  عدادإل معينة في فترة خرىاأل
  آلخرين بشكل غير طوعي؛ وموارد الدافعي الضرائب ومزودي و 

  تكليفات معينة لالنفاق وقيود معظم الحكومات ومنشات القطاع العام األخرى تعمل ضمن
المعتمدة هي  الموازنةتطبيق متابعة ر وتعتب .تم وضعها من خالل عملية الموازنةمالية 
يحّمل و ، شرافخاللها الهيئة التشريعية الرقابة واإلمن تمارس  الرئيسية التي ةالطريق

   . المسؤولية الماليةالحكومة  إدارة نالمواطنون وممثلوهم المنتخبو 
 

تقديم  وأهدافالمالية  أهدافها تحقيقالقطاع العام في  منشآتأداء يمكن أن يتم تقييم  ،لذلك تبعا   4.14إستنتاج
 وأدائها ،التقارير إعدادالمالي في تاريخ  فقط عن طريق دراسة مركزهابشكل جزئي  الخدمات
معايير المحاسبة الدولية في  ويعتقد مجلس .التقارير إعدادالنقدية خالل فترة  هاتدفقاتالمالي و 

معلومات ألغراض المساءلة وصنع لحاجة المستخدمين لل ستجابةإلا أنه من أجلالقطاع العام 
ذات الغرض العام التقارير المالية  أن تتضمنيساعد على لمفاهيم يجب أن ا إطارفإن  ،اتالقرار 

 .مناسب في سياق ووضعهاأفضل البيانات المالية بشكل تقييم تقديم معلومات تسمح للمستخدمين ب
مالية رض معلومات مالية وغير منفصلة تع تقاريربواسطة هذه المعلومات اإلبالغ عن  نويمك
متثالالتقارير، و  إعدادة خالل فترة أأهداف تقديم الخدمات للمنشتحقيق حول   للموازنات المنشأة ا 

ستخدامو  جمع التي تحكم خرىاأل السلطات أو والتشريعاتالمعتمدة  والمعلومات  ،الموارد ا 
حتياجو  األهدافو  ،مستقبال م الخدماتغير المالية حول أنشطة تقدي والمعلومات المستقبلية  اتا 
معلومات حول هذه المسائل في إيضاحات  عرض أيضا  يمكن  ،في بعض الحاالت الموارد.

 .البيانات المالية
 

التقارير المالية التي توسع نطاق المعلومات  إعداد اتإرشاد أوحول متطلبات  القرارات عند اتخاذ 4.41إستنتاج
مجلس يأخذ  ،البيانات المالية إلى ما وراء نطاقت الغرض العام المعروضة في التقارير المالية ذا

للمستخدمين المتحققة منافع المعلومات  عتبارعين اإلبمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 .واإلبالغ عنها المعلومات هذه جمعوتكاليف 
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 نطاق إعداد التقارير المالية تحديد
نطاق التقارير المالية ينبغي أن يتجاوز  إعدادين الذين وافقوا على أن نطاق بعض المجاوبأعرب    4.41إستنتاج

مفتو   أيضا  في مسودة العرض كان  البيانات المالية عن قلقهم بأن النطاق حسبما تم اقتراحه
 يقتصرفي بعض الحاالت أن إذ أ قتر   -مبرر على نحو كافي أوغير موضح  أو/و للغاية

 .المعترف بها في البيانات الماليةئل تعزيز المساعلى نطاق ال
 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذه المخاوف عن طريق توضيح  لقد استجاب  4.44إستنتاج
حتياجالتقارير المالية و  إعدادالروابط بين نطاق   توضيح ودمج ،المعلوماتالمستخدمين من  اتا 

تقارير ال توفرهاالتي قد  المعلومات والمعلوماتمن  المستخدمين اتإحتياجللعالقة بين  إضافي
مجلس أن نطاق ال أوضح ،ذلك إلى باإلضافة .على ذلك إستجابةالمالية ذات الغرض العام 

 تعززوالمعلومات التي  التقارير المالية ذات الغرض العام يقتصر على البيانات المالية إعداد
 عدادإلشمولية  كثراألنطاق المشمول في  هوما  ،لذلك تبعا   .وتتمم البيانات الماليةتكمل و 

على المسائل التي تساعد المستخدمين  ويقتصر ،الماليةالتقارير المالية سوف يستمد من البيانات 
 .مناسب في سياق هاأفضل ووضعالمعلومات المشمولة في تلك البيانات بشكل على فهم 

 
 ق التدقي ووضع الرسميةالمتطلبات و ات الموارد إعتبار 
ات الواردة في مسودة لمقترحيعارضون ا أومن يدعمون سواء  ،العديد من المجاوبينأعرب  4.42إستنتاج

كثيرا من موارد مجلس  تستهلكسوف  "واسعة النطاق"قضايا  أن تناولعن قلقهم من  ،العرض
ت لتعامل مع قضايا البياناا على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحد من قدرته

 :أيضا   مسودة العرضبعض المجاوبين على  .ليةالما
 فقط لمسائل البيانات  الرسميةالمتطلبات  ه ينبغي تطويرالمفاهيم أن إطارأن يوضح ب ايدو أ

 ات؛ ورشاداإلموضوع  واسعة النطاق هيقضايا بحيث تكون ال ،المالية
 المالية والمعلومات المعلومات غير  المتعلقة بدمجالتدقيق  مدلوالتعن قلقها حول  أعربت

 العام.في التقارير المالية ذات الغرض  المستقبلية
 

بينما يستطيع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وضع معايير المحاسبة الدولية   4.42إستنتاج
.على أنه سيقوم بذلك فإنه من غير المؤكد الرسمية،في القطاع العام التي تتضمن المتطلبات 

وثائق أخرى الممارسات الموصى بها و  اتإرشاد أيضا  مجلس ال إصداراتتتضمن  ،المثالسبيل 
 إعدادمجال محددة في  لقضايا ستجابةإلعلى االتقارير المالية  إعدادمصممة لمساعدة مجتمع 

 اتإرشاد أورسمية متطلبات التي تتضمن مجلس الوثائق وسوف تخضع جميع  التقارير المالية.
ء من البيانات المالية كجز  سواء   ،العام مات في التقارير المالية ذات الغرضالمعلو  حول عرض

تطوير  يحتاج المجلس عند ،لذلك .لعملية كاملة من البحث والتقصي ،البيانات لتلك تعزيزا أو
التقارير  إعدادالمعلومات التي توسع نطاق  عرض حولأخرى  اتإرشاد أوات رسمية إرشاد
وسلطة ونفاذ المقتر  المحتوى الفني  المعنية بشأن طرافاألاوف مخل ستجابةلإل المالية

 .اترشاداإل
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 إستخدامبخصوص يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمخاوف المجاوبين   4.42إستنتاج
في البيانات المالية  المعروضةالمعلومات لكن تبقى  ."واسعة النطاق"قضايا في المجلس الموارد 
معايير لالرئيسي التركيز بالتالي هي محور بقى سوف تالتقارير المالية و  إعدادفي صميم  هي

رشادو المحاسبة الدولية في القطاع العام  مجلس معايير  التي طورهاممارسات الموصى بها ال اتا 
مج عمل وضع المعايير الخاص برناسوف يستمر  ،لذلك تبعا   .المحاسبة الدولية في القطاع العام

خرى األ واألحداثلمعامالت ل أفضلتقارير مالية  إلعدادحاجة المستخدمين في تلبية مجلس لبا
 .المالية  في البيانات اإلبالغ عنهاالتي يتم 

 
 أو ،المفاهيم إطاردور  من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام انه ليس يعتقد  4.42إستنتاج

رشادو ع العام معايير المحاسبة الدولية في القطا الممارسات الموصى بها التي يمكن وضعها  اتا 
الذي ينبغي التدقيق ضمان مستوى  تحديد بأن تحاول ،طاراإلفي  الظاهرةتناسق مع المفاهيم الب

الخصائص النوعية بعض تقدم  .ية ذات الغرض العامالتقارير المالمحددة من لجوانب  توفيره
على تقارير المالية ذات الغرض العام. مات المشمولة في الللمستخدمين حول جودة المعلو  التأكيد

خرى للتقارير المالية ذات األمكونات البيانات المالية و تدقيق ال مسؤولياتيتم تحديد  ،أي حال
 ات محددةإختصاصفي  القائمالتنظيمي  كاإلطار معينة مثلالغرض العام عن طريق مسائل 

 .ةألمنشالمطبق على ا أو/وة المنشأمع المتفق عليه التدقيق  وتكليف
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 الخصائص النوعية  الفصل الثالث:
والظواهر  يةقتصادالظواهر اإلر مالية حول تقدم التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات مالية وغي  2.1

الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام هي الصفات و  .األخرى
 أهدافتتلخص  .التقارير المالية إعداد أهداف تحقيقالمعلومات مفيدة للمستخدمين وتدعم  تلك التي تجعل

 .اتلة وصنع القرار ات مفيدة ألغراض المساءمعلومتقديم  فيالتقارير المالية 
 
القطاع العام  العام لمنشآتالخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض إن   2.4

 لتحقق.وقابلية ا لمقارنةوقابلية ا المناسبفي الوقت  التقديمو  الفهموقابلية الصادق  التمثيلو  مةءالمالهي 
 
 ،النسبية األهمية فيعلى المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام  الشائعةيود القتتمثل   2.2

  .وتحقيق توازن مناسب بين الخصائص النوعية ،والمنافعالتكاليف و 
 
 لتقديم ضمن األخرىالخصائص  ،ويعمل مع ،صائص النوعية هو جزء ال يتجزأ منكل من الختعتبر   2.2

قد  ،على أي حال التقارير المالية. إعداد أهداف لتحقيقمفيدة ذات الغرض العام معلومات  يةالتقارير المال
 أوتوازن بالكامل، وقد يكون من الضروري تحقيق الخصائص النوعية  ال تتحقق على أرض الواقع جميع
 مبادلة بين بعض هذه الخصائص.

 
في التقارير المالية ذات  المبّلغ عنهاوغير المالية  المعلومات المالية على كافةالخصائص النوعية  ت طبق  2.2

 إال أن مدى تحقيق .يضاحيةاإلمعلومات الو  والمستقبليةتاريخية المعلومات ال بما في ذلك ،العامالغرض 
خالل  اآلراء المعنية أووالتقييم الشخصي  الشكوكالخصائص النوعية قد يختلف باالعتماد على درجة 

تفسير  حول إضافية اتإرشادوضع  إلىالحاجة وسيتم البحث في  .ة وغير الماليةالمعلومات المالي جمع
 إلى أبعد من نطاقالتقارير المالية  إعدادنطاق  توسعالمعلومات التي  علىالخصائص النوعية  وتطبيق

رشادو لمحاسبة الدولية في القطاع العام من معايير ا وضع أي عندالبيانات المالية  الممارسات  اتا 
 .هذه المسائلمثل  تتطرق إلىوصى بها التي الم

 

 مةالمالئ
تحقيق أهداف إعداد غير المالية مالئمة إذا كانت قادرة على صنع فرق في الية و المعلومات المتكون   2.2

المعلومات المالية وغير المالية قادرة على صنع الفرق عندما يكون لديها قيمة وتكون . التقارير المالية
 ،عالقةذات مالئمة و وبالتالي تكون  ،الفرققد تكون قادرة على صنع كالهما. و  أو تنبؤية قيمة أومؤكدة 
نو حتى   أنهم على علم مسبق بها. أوستفادة منها إلم ااختار بعض المستخدمين عد ا 

 
(. على ةحاضر  أو) يةماضتوقعات غيرت  أوأكدت  إذاغير المالية قيمة مؤكدة تكون للمعلومات المالية و   2.2

أكدت التوقعات حول مسائل  إذا اتصنع القرار مالئمة ألغراض المساءلة و المعلومات  ، تكونبيل المثالس
وتحقيق أهداف تقديم  الموارد بكفاءة وفاعلية إستخداممن أجل لمسؤولياتهم لمدراء تأدية امثل مدى معينة 

 .األخرىمتطلبات متطلبات التشريعية والوالذات العالقة  الموازنة لمتطلبات متثالاإلالمحددة و  الخدمات
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 المتوقعةالمستقبلية علومات حول أنشطة تقديم الخدمات التقارير المالية ذات الغرض العام م تعرضقد   2.2
 .لتقديم الخدمات في المستقبل التي سيتم تخصيصهاومصادر الموارد  وكمية والتكاليف األهدافو  للمنشأة
ات. ويمكن ألغراض المساءلة وصنع القرار  مالئمةقيمة تنبوئية وتكون  قبليةلهذه المعلومات المست يكون
 مسبقا  حدثت  التي أووالظواهر األخرى الموجودة  يةقتصاداإلالظواهر لمعلومات حول أن يكون ل أيضا  
لمعلومات يمكن ل ،على سبيل المثال .توقعات حول المستقبلالعلى صياغة  مساعدةالفي  تنبؤيةقيمة 
ئج المالية ومخرجات التوقعات حول النتا أن تغير أوأن تعزز التوقعات الماضية تدحض  أوؤكد التي ت

  .تقديم الخدمات التي يمكن أن تحدث في المستقبل
 
تساعد  ،على سبيل المثال -أدوار مرتبطة ببعضها البعضاألدوار المؤكدة والتنبوئية للمعلومات هي إن   2.4

المستخدمين على هذه الموارد  فيوالمطالبات  المنشاة مواردل ينالحالييكل والهت حول المستوى المعلوما
للظروف  ستجابةإلعلى اوالتنبؤ بقدرة المنشاة  ،الموارد خالل الفترة إدارة إستراتيجيةتأكيد مخرجات 

حتياجو المتغيرة  يح تصح أو على تأكيدالمعلومات نفسها تساعد و  .تقديم الخدمات المستقبلية المتوقعة اتا 
تساعد  كما لتغيرات.لتلك ا ستجابةإلضية والتنبؤات حول قدرة المنشاة على االماتوقعات المستخدمين 

المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض  المستقبليةتصحيح المعلومات المالية  أوعلى تأكيد  أيضا  
 السابقة.العام 

 

 التمثيل الصاد  
 يةقتصاداإلالظواهر يجب أن تمثل بصدق  ، فإنهاالتقارير المالية دادإعلكي تكون المعلومات مفيدة في   2.11

لظواهر مكتمل عندما يكون وصف االتمثيل الصادق يتحقق و  .تقصد تمثيلهاوالظواهر األخرى التي 
ظاهرة  أوية إقتصادظاهرة المعلومات التي تمثل بصدق وتصف  .الهامة األخطاءمن  يخالو محايد و 

 أن يكونمن الضروري  والذي ليس -ظرف آخر أونشاط  أوحدث  أو ،ألساسيةالمعاملة جوهر اأخرى 
 .نفس شكلها القانوني

 
تأكيد ما إذا كانت المعلومات المعروضة في التقارير  أومعرفة قد ال يكون من الممكن على أرض الواقع   2.11

يجب أن تكون ن لك .الهامةوخالية من األخطاء  ومحايدةالمالية ذات الغرض العام هي مكتملة 
 .محايدة وخالية من األخطاء قدر اإلمكانو المعلومات كاملة 

 
 ظاهرة أوية إقتصادظاهرة تمثيل تضليل في  أويمكن أن يؤدي إلى خطأ بعض المعلومات إن إغفال   2.14

 ،على سبيل المثال .لن تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العاموبالتالي  ،أخرى
 تمثيل رقمي"المصانع والمعدات" في التقارير المالية ذات الغرض العام  الوصف الكامل لبند يتضمن
 الالزمة لتمثيلالتفسيرية والوصفية و  الكمية المعلوماتباإلضافة إلى للمصانع والمعدات  جمالياإلللمبلغ 
ومات حول معلعن  فصا اإلقد يشمل هذا  ،في بعض الحاالت .بشكل صادق األصولفئة من تلك ال
ضي في الما هاإستخدامأثرت على العوامل التي ئات الرئيسية للمصانع والمعدات، و الفمعينة مثل مسائل 

وعلى نحو  .تمثيلها الرقميوعملية تحديد  أساسو  ،ها في المستقبلإستخداميمكن أن تؤثر على  أو
تقديم  أهداف تحقيقات حول والمعلوم المستقبليةالمعلومات المالية وغير المالية  ينبغي عرض مماثل،
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 األساسيةات فتراضاإل إلى جانبلمخرجات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام الخدمات وا
 ا  ومفيد وصفها مكتمال   يكون أن لضمانتفسيرات ضرورية  وأيالتي تكمن وراء تلك المعلومات 

 .للمستخدمين
 
معلومات المالية ختيار وعرض الإيعني أن وهو  .التحيز غيابة هو إعداد التقارير الماليإن الحيادية في   2.12

بطريقة معينة على سبيل المثال للتأثير  -تحقيق نتيجة خاصة محددة مسبقا   ال ي قصد منهوغير المالية 
 أو ،سيتم إصدارهحكم  أوقرار  على أوالمنشاة  ستيفاء المسائلة من قبلإلمستخدمين التقييم  على
 .محدد سلوك ستثارةإل

 
لكن  .تمثيلها قصدتالتي  األخرىوالظواهر  يةقتصاداإلالظواهر مات المحايدة بصدق المعلو تمثل   2.12

المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام محايدة ال يعني أنها  االشتراط بأن تكون
وتكون المعلومات  صية نوعيةخاالمالئمة هي ف .نها لن تؤثر على السلوكأ أوغرض محدد بدون تكون 

 .على قرارات وتقييمات المستخدمين قادرة على التأثير ،هاتعريف، بحكم المالئمة
 
بشكل عام  لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا الممثلةوالظواهر األخرى  يةقتصاداإلتحدث الظواهر   2.12

شمولة في التقارير المالية ذات المعلومات المما تتضمن  لذلك غالبا   .من الشكوك في ظل ظروف
 بشكل   أخرىظاهرة  أوية إقتصادظاهرة تمثيل حكم اإلدارة. ومن أجل  تشملالغرض العام تقديرات 

من المدخالت أفضل كل إلى مدخالت مناسبة، ويجب أن تعكس  صادق، يجب أن يستند التقدير
في من الضروري قد يكون و  .شكوكالتوخي الحذر عند التعامل مع يجب أن يتم و  .المعلومات المتوفرة
الظواهر  لتمثيلفي المعلومات المالية وغير المالية  الشكوكعن درجة  صراحة فصا بعض األحيان اإل

 .صادق بشكل   والظواهر األخرى يةقتصاداإل
 
عني ي الهامةالخلو من األخطاء ف النواحي.الدقة الكاملة في جميع ال يعني  الهامةالخلو من األخطاء إن   2.12

أنه تم تطبيق و  ،الظاهرةجماعي في وصف  أوبشكل فردي  إغفاالت هامة أوانه ليس هناك أخطاء 
من في بعض الحاالت،  كما هو موصوف. المعلومات المشمولة في التقاريرالعملية المستخدمة إلنتاج 

ل لى سبيع -الممكن تحديد دقة بعض المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام
السعر  أوالمقدمة حجم الخدمات  أو في الحكومة خرآمستوى  إلىالتحويالت النقدية  مبلغ ،المثال

 ،المثالسبيل  على - ال يمكن تحديد ذلكفي حاالت أخرى  إال أنه .المتالك المصانع والمعداتالمدفوع 
لتقديم  معين ية برنامجفاعل أومعين  بندتكلفة  أوقيمة تقدير دقة قد ال يكون من الممكن تحديد 

على بوضو  و صف المبلغ  إذا الهامةمن األخطاء  يخال في هذه الحاالت، يكون التقديرو  .الخدمات
في اختيار  هامةأخطاء  ولم يتم تحديد أي ،التقدير عمليةوتم بيان طبيعة وقيود  ،معين تقديرأنه 

 التقدير.مناسبة لوضع وتطبيق عملية 
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 الفهم قابلية 
. ويجب أن معناها من استيعابالمعلومات التي تمكن المستخدمين  أحد خصائص إن قابلية الفهم هي  2.12

س المستخدمين وأس اتحتياجتستجيب إلمعلومات بطريقة ال التقارير المالية ذات الغرض العامتعرض 
المالية لمعلومات يجب كتابة تفسيرات ا ،على سبيل المثال .معرفتهم ولطبيعة المعلومات المعروضة

ات األخرى خالل فترة إعداد التقارير نجاز تقديم الخدمات واإللمالية واإليضاحات الخاصة بوغير ا
ويتم  .للمستخدمين سهلة الفهمبطريقة بلغة واضحة، كما ينبغي عرضها ة التوقعات للفترات المستقبليو 

 أيضا  يمكن  .وجزشكل واضح ومب وتحديدها وعرضهاالمعلومات  تعزيز قابلية الفهم عند تصنيف
 الفهم.من قابلية لمقارنة أن تعزز ل

 
بمعرفة معقولة لنشاطات المنشاة  يتمتعونمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام بأن فترض ي    2.12

مراجعة و  ،لتقارير المالية ذات الغرض العامقراءة اومستعدين ل يكونوا قادرينلكي  ،فيهالبيئة التي تعمل وا
 يةقتصاداإلالظواهر بعض تعتبر  جتهاد.واال المعروضة بدرجة معقولة من الجدمعلومات وتحليل ال

قد و  ،لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا ومن الصعب تمثيلهابشكل خاص والظواهر األخرى معقدة 
 ويجب بذل كافة .لمساعدتهم على فهمها ما مستشارطلب المعونة من  إلىبعض المستخدمين يحتاج 

تقارير المالية ذات الغرض ية والظواهر األخرى المشمولة في القتصادالظواهر اإللتمثيل  الممكنةهود الج
من التقارير المعلومات  ستثناءإإال أنه ال ينبغي  .ومة لمجموعة واسعة من المستخدمينالعام بطريقة مفه

دون فهمها المستخدمين  بعضيصعب على  أو جدا ةكون معقدا قد تألنهالمالية ذات الغرض العام فقط 
 مساعدة.

 

 الوقت المناسبالتقديم في 
 وفائدتها قيمتهاالتقديم في الوقت المناسب يعني وجود معلومات متوفرة للمستخدمين قبل أن تفقد إن   2.14

يسهم في أن  يمكنبشكل عاجل  المالئمةمعلومات ال كما أن توفر غراض المساءلة وصنع القرارات.أل
 .تخاذهاإالتي ينبغي القرارات  على التأثير علىتقييم المساءلة وقدرتها ت في كمدخالفائدتها  تعزيز

 .جعلها أقل فائدة إلىالوقت المناسب  ويؤدي عدم تقديم المعلومات في
 
. على تاريخ إعداد التقارير أوفترة إعداد التقارير  مفيدة لمدة طويلة بعدبنود المعلومات قد تبقى بعض   2.41

غراض المساءلة وصنع قد يحتاج مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام، أل ،السبيل المث
متثالو  للمنشاة وأدائها في تقديم الخدماتفي األداء المالي  تجاهاتاإلتقييم إلى  ،اتالقرار   للموازناتها ا 
ئج وآثار بعض قد ال يكون من الممكن تحديد نتا ،كإلى ذل باإلضافة .التقارير عدادإلعدة فترات  خالل

 هذا فيما يخصيمكن أن يحدث على سبيل المثال،  -حتى بلوغ فترات مستقبلية برامج تقديم الخدمات
 أو ،بمرض معين اإلصابةلحد من ا أوالمعنية،  طرافلأل يقتصاداإلالرفاه البرامج المصممة لتعزيز 

  .معينةئات عمرية فل األميةحو رفع مستويات م
 

 قابلية المقارنة 
التشابه أوجه تحديد تساعد المستخدمين على المعلومات التي  أحد خصائصهي  قابلية المقارنة  2.41
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صفة لبند فردي من المعلومات، بل قابلية المقارنة  وال تعتبر .مجموعتين من الظواهر ختالف بينإلوا
 .أكثر من المعلومات أوبين بندين  العالقة صفة

 
 سياسات المحاسبة أو مبادئفس ن إستخدام إلىيشير  تساقاإلف .تساقإلتلف قابلية المقارنة عن اتخ  2.44

 واحدة.في فترة واحدة عبر أكثر من منشاة  أوأخرى داخل المنشاة  إلىفترة  منإما  ،اإلعداد وأساس
قد يتم تنقيح  ،في بعض الحاالت .ذلك الهدفتحقيق  علىيساعد  تساقواإل ،فقابلية المقارنة هي الهدف

في  حدث معين بشكل أفضل أومعاملة المنشاة لتمثيل  تتبناهاالمحاسبية التي السياسات  أو المبادئ
 إضافيةات إفصاح دمجقد يكون من الضروري  ،وفي هذه الحاالت .لتقارير المالية ذات الغرض العاما
 خصائص قابلية المقارنة.  ةلتلبيمعينة تفسيرات  أو

 
األمور  يجب أن تتشابه ،للمقارنة قابلة لكي تكون المعلوماتو  .ديحلتو اقابلية المقارنة عن  أيضا  تختلف   2.42

من قابلية  التقليل لتوحيد إلىا ىعلالزائد التركيز ويؤدي  .المتماثلة ويجب أن تختلف األمور المتغايرة
لمعلومات في وال يتم تعزيز قابلية مقارنة ا .متشابهةتبدو  األمور المختلفةالمقارنة عن طريق جعل 

بجعل  وليس كذلكعن طريق جعل األمور المختلفة تبدو متشابهة تقارير المالية ذات الغرض العام ال
 األمور المتشابهة تبدو مختلفة.

 
متثالو النقدية وتدفقاتها  المالي وأدائهاالمالي للمنشاة  المركزالمعلومات حول تعّد   2.42 المعتمدة  للموازنات هاا 

ستخدامو  لطات األخرى التي تحكم جمعالس أوالعالقة  ات ذاتالتشريعو  تحقيق أهداف تقديم  ،الموارد ا 
 ألغراضمدخالت كمفيدة هي المساءلة و  ألغراض ضروري أمرها المستقبلية هي وخطط ،الخدمات

 :على سبيل المثال ما يلي مع مقارنتهاكان من الممكن  إذافائدة هذه المعلومات وتزداد  .صنع القرارات
  تاريخ  أوتلك التقارير  إعدادلفترة  سابقا   المستقبلية التي تم عرضهاوغير المالية المعلومات المالية

 ؛التقارير إعداد
 و ؛بعض المراحل الزمنية األخرى أوات األخرى مشابهة حول نفس المنشاة لبعض الفتر لمعلومات ال 
 ي تقدم م التت القطاع العاآمنش ،ت أخرى )على سبيل المثالاحول منشمشابهة المعلومات ال

 .نفسها التقارير إعدادفترة ل( ات مختلفةإختصاصخدمات مشابهة في 
 
لمعلومات المالية وغير المالية على ا اإلعداد أساسو  المحاسبةوسياسات التطبيق المتسق لمبادئ إن   2.42

تكون  وقد .والفعلية المقدرة نتائجللفائدة أي مقارنة ز عز من شأنه أن يوالمخرجات الفعلية  المستقبلية
 بشأن وجهات نظر اإلدارة أوأهمية بالنسبة لتفسيرات آراء أقل الحالي  المنشآت األخرىالمقارنة مع 
 الحالي.المنشاة  أداء يستند إليهاالعوامل التي 

 

 قابلية التحق 
الواردة أن المعلومات بطمأنة المستخدمين  علىلمعلومات التي تساعد أحد خصائص اقابلية التحقق هي   2.42

تقصد والظواهر األخرى التي  يةقتصاداإلالظواهر في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق 
الصفة عندما تطبق فيما يخص لوصف هذه  األحيانالدعم في بعض  إمكانيةتستخدم  .تمثيلها

تقارير المالية الالمفصح عنها في المستقبلية المعلومات التفسيرية والمعلومات الكمية المالية وغير المالية 
المعلومات  بأنالمستخدمين  طمأنة علىلمعلومات التي تساعد أي خاصية ا -ذات الغرض العام
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ية قتصادالظواهر اإلتمثل بصدق  المستقبلية الكمية المالية وغير الماليةالمعلومات  أوالتفسيرية 
إمكانية  أوحقق قابلية التى أنها أ شير إلى هذه الخاصية عل سواء  و  .تقصد تمثيلهاوالظواهر األخرى التي 

 رغم أنه ،إلى إجماع عام أن يصلواالمستقلين و  المطلعين المراقبينمختلف  فإنها تعني أنه بإمكان ،الدعم
 :ين التاليينمر تفاق كامل على أحد األإأن يكون ليس من الضروري 

  أودي دون خطأ مالها تقصد تمثيوالظواهر األخرى التي  يةقتصاداإلالظواهر المعلومات تمثل أن 
  أو ؛تحيز

 تحيز أوالتمثيل دون خطأ مادي  أو القياس أو عترافإلأنه تم تطبيق طريقة مناسبة ل. 
 
التحقق  أيضا  يمكن  .مفردتقدير  ألن تكون عبارة عنال تحتاج  ، فإنهالكي تكون المعلومات قابلة للتحقق  2.42

 .العالقة ت ذاتواالحتماال المبالغ المحتملةمجموعة من من 
 
 آخر تمثيل أو يتم التحقق من مبلغ ما ،المباشروفي التحقق  .غير مباشر أواشر التحقق مبقد يكون   2.42

 أو ،المعلنة وأسعارها المتداولة المالية األوراقمراقبة  )ب( أو ،مثال عن طريق )أ( عد النقدية ،بحد ذاته
ومارست  قائمة الماضية كانت تقديم الخدمات أداء بأنها تؤثر على)ج( التأكيد على أن العوامل المحددة 

عن طريق فحص  تمثيل آخر أوالتحقق من مبلغ ما  يتم ،المباشرغير أما في التحقق  .لمحددا هاتأثير 
عادةالمدخالت  التحقق  ذلك مثالو  .ةالمحاسبيالمنهجية  أو القاعدةنفس  إستخدامبحساب المخرجات  وا 

عادة ريق فحص المدخالت )الكميات والتكاليف(عن ط للمخزون المبلغ المسجلمن  مخزون  حساب وا 
الوارد أوال  أو ،متوسط التكلفة ،تدفق التكلفة )على سبيل المثال إفتراضنفس  إستخدامب نهاية الفترة
 (.يصرف أوال  

 
لخاصية( ليست هذه ا لوصف هذا المصطلح إستخدام في حالإمكانية الدعم  أوجودة التحقق )إن   2.44

 وكلما كانت .لتحقق من معلومات أخرىقابلية لأقل  أوبعض المعلومات قد تكون أكثر  -ةمطلق
ساعدت أكثر على  ، كلمالتحققلأكثر قابلية المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام 

قصد والظواهر األخرى التي ت يةقتصاداإلالظواهر أن المعلومات تمثل بصدق بالمستخدمين  طمأنة
 .هاتمثيل

 
أخرى وكمية معلومات مالية  علىمنشات القطاع العام تقارير المالية ذات الغرض العام لال قد تشتمل  2.21

 المخرجات أو )ب( اآلثارو ،الرئيسية على أداء المنشاة خالل الفترةوتفسيرات حول )أ( التأثيرات 
ت و)ج( المعلوما ،التقارير خالل فترة إعداد هاالتي يتم تنفيذ لبرامج تقديم الخدماتالمستقبلية المتوقعة 

 والتفسيراتالتمثيالت  كافةدقة من  تحققالمن الممكن  ال يكونقد و  .المالية وغير المالية المتوقعة
 . ما، إن لم يكن غير ممكن على اإلطالقمستقبلية لهذه المعلومات حتى فترة الكمية 

 
 الكمية المالية وغير المالية المستقبلية والتفسيرات لمعلوماتأن ابللمساعدة على طمأنة المستخدمين   2.21

والظواهر األخرى التي  يةقتصاداإلالظواهر المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق 
المنهجيات المعتمدة في و  ،ات التي تكمن وراء المعلومات المفصح عنهافتراضإلافإن  ،هاتقصد تمثيل

يجب أن تكون  ات تتمإفصاحأي  أو والعوامل والظروف التي تدعم أي آراء معبر عنها ،تجمع المعلوما
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ات فتراضاإل تلكمالئمة معينة حول مدى حكام على صياغة أالمستخدمين  وهذا سوف يساعد شفافة.
 .المعلوماتتفسير وتمثيل و  قياسو  جمعوطريقة 

 
 ذات الغرض العامتقارير المالية القيود على المعلومات المشمولة في ال

 األهمية النسبية 
لمساءلة ا إلتزامستيفاء إعلى  الخطأ في بيانها يمكن أن يؤثر أوإغفالها المعلومات هامة إذا كان تكون   2.24

التقارير المالية ذات الغرض العام  أساسن على يتخذها المستخدمو القرارات التي  أوالمنشاة  من قبل
في  المقدرلبند ومبلغ االنسبية على طبيعة  األهميةتعتمد  .تلكتقارير ال إعدادللمنشاة المعدة لفترة 

التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات نوعية وكمية حول  قد تشمل .لكل منشاة الظروف المحددة
والمخرجات  والتوقعات حول تقديم الخدمات ،التقارير إعدادخالل فترة  تحقيق أهداف تقديم الخدمات

نوع محدد من  يصبح عندهاموحدة عتبة كمية من غير الممكن تحديد  ،لذلك تبعا   .ي المستقبلالمالية ف
 .المعلومات هاما

 
المنشاة،  ضمنهاالتي تعمل  يةالتشغيلو المؤسسية و  التشريعيةالبيئة  سياقفي تقييم األهمية النسبية يتم   2.22

الجهة المعّدة وتوقعاتها بشأن معرفة في سياق المستقبلية، المعلومات المالية وغير المالية  ما يخصوفي
 أوالئحة ما  أولتشريع  متثالعدم اإل أو متثالات حول اإلعن المعلوم فصا اإلقد يكون  .المستقبل
 بند ماذا كان إ وفي تحديد ما .بغض النظر عن حجم أي مبالغ معنية -بسبب طبيعتهأخرى هاما  سلطة

 ونتائجحساسية ومشروعية و طبيعة مسائل معينة مثل تمام لهإليالء اإيتم  ،هاما في هذه الظروف
التي ظروف الالمعنية في أي معامالت مماثلة و  طرافواأل ،المتوقعة أوواألحداث السابقة المعامالت 

 .أدت إلى ظهورها
 
ام قيود على المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العأحد الالنسبية ك األهميةت صنف   2.22

رشادو وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وعند هذا.المفاهيم  إطار ضمن الممارسات  اتا 
النسبية لنتائج تطبيق  األهميةمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يدرس  ،الموصى بها

ومع مراعاة  .وماتالمعل نوع من أومحدد عن بند  فصا اإل أو إعداد ساأسو  ،سياسة محاسبية محددة
التقارير تأخذ المنشآت التي تقوم بإعداد  ،الدولية في القطاع العام معايير المحاسبةمن أي متطلبات 

اسبية محلتطبيق سياسة  ،على سبيل المثال ،األهمية النسبية عتباربعين باإلالمالية ذات الغرض العام 
 .المنفصل عن بنود محددة من المعلومات فصا محددة واإل

 
 التكاليف والمنافع 

 .تلك التكاليفالتقارير المالية  إعدادمنافع ويجب أن تبرر  .معينة التقارير المالية تكاليف إعداديفرض   2.22
حكم كون مسألة ما ت ذات العالقة غالبا  برر التكاليف تقديم المعلومات تمنافع كانت  إذاتقييم ما إن 

منافع المعلومات المشمولة في وكافة تكاليف تحديد كافة  المحتملغالبا يكون من غير  ألنه ،وتقدير
 . لتقارير المالية ذات الغرض العاما
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تقديم  أو/و منهاالتحقق  تكاليفو  ،ومعالجة المعلومات جمعتكاليف المعلومات  تقديمتكاليف تشمل   2.22
 .يف التحليل والتفسيرتكالن يتكبد المستخدمو و  .وتكاليف نشرها ،ات والمنهجيات التي تدعمهافتراضاإل

التكاليف التي يتحملها بما في ذلك  ،معينةفرض تكاليف إلى  أيضا  يدة لمعلومات المفيؤدي إغفال ا
صنع المستخدمين للحصول على المعلومات الالزمة من مصادر أخرى والتكاليف التي تنتج من 

 .الية ذات الغرض العامالمتقارير ال التي توفرهامكتملة البيانات غير ال إستخدامبت القرارا
 
 إال أن مستلمي .لتقارير المالية ذات الغرض العامالمعلومات في ا يبذل المعّدون معظم الجهود لتقديم  2.22

ألنه يتم إعادة توجيه الموارد  -في نهاية المطاف تكلفة هذه الجهود يتحملونومزودي الموارد  الخدمات
 .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا لدمجهامات المعلو  إعدادإلى  من أنشطة تقديم الخدمات

 
إال  العام.التقارير المالية ذات الغرض  التي تقدمهاأغلبية المنافع من المعلومات يحصد المستخدمون    2.22

من قبل اإلدارة  لتقارير المالية ذات الغرض العام داخليا  لة المعدّ  المعلومات إستخدام أيضا  أنه يمكن 
عن المعلومات في التقارير  فصا اإلكما أن  اإلدارة.أفضل من قبل تخاذ قرارات إج عنها والتي ينت

مع المفاهيم المحددة في إطار المفاهيم ومعايير المحاسبة الدولية  تساقإلباالمالية ذات الغرض العام 
رشادفي القطاع العام و  ات التصور دعم سوف يعزز وي المشتقة منهاات الممارسات الموصى بها ا 
ات ومنشات القطاع العام األخرى ويساهم في إعداد التقارير المالية من قبل الحكومالخاصة بشفافية 

بعدد من الطرق من  أيضا  منشات القطاع العام  ، قد تستفيدلذلكون القطاع العام. أكثر دقة لديتسعير 
 .لية ذات الغرض العامالتقارير الما التي تقدمهاالمعلومات 

 
تقارير من الإعداد ت منافع معلومات ما إذا كانعلى تقييم التكاليف والمنافع  قيود تطبيق ينطوي   2.24

ستخدامو  تقديمفي المحتمل أن تبرر التكاليف المتكبدة  من  ،إجراء هذا التقييمعند و  المعلومات. ا 
حية بها أكثر من الخصائص النوعية يمكن التض أو ةواحد تما إذا كان عتباراإل بعينالضروري األخذ 

 إلى حد ما لخفض التكاليف.
 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يأخذ  ،العاموضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  عند  2.21

 وآخرين األكاديميينو المستخدمين و ين من المعدّ التي يتم الحصول عليها المعلومات  عتباربعين اإلالعام 
 فصا اإلإن متطلبات  .نافع وتكاليف المتطلبات المقترحةلم تينوالكمية المتوقعحول الطبيعة 

التقارير المالية ذات الغرض لمستخدمي  المفيدةعرض المعلومات  إلى تؤديخرى التي األمتطلبات الو 
معايير المحاسبة  تم تحديدها فييالخصائص النوعية  وتلبي اتالمساءلة وصنع القرار  غراضألالعام 

خرى من قبل األمتطلبات الات و فصاحهذه اإلل متثالإليتم تقييم منافع العام عندما الدولية في القطاع ا
 .ملتبرير تكاليفه في القطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية

 
 التوازن بين الخصائص النوعية 

ال  ،المثالعلى سبيل  المعلومات.فائدة للمساهمة في  البعض مع بعضهاالخصائص النوعية تعمل   2.21
ظاهرة ذات الذي ال يمثل بصدق  الوصف أو ظاهرة غير ذات صلةمثل بصدق يؤدي الوصف الذي ي

أن ت قدم في الوقت لكي تكون المعلومات مالئمة يجب صلة إلى معلومات مفيدة. وعلى نحو مماثل، 
 المناسب وأن تكون سهلة الفهم.
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من أجل مقايضة بين الخصائص النوعية  وأ، قد يكون من الضروري إجراء موازنة في بعض الحاالت   2.24
حالة هي األهمية النسبية للخصائص النوعية قي كل وتعتبر  أهداف إعداد التقارير المالية. تحقيق

مالئم بين الخصائص من اجل تلبية أهداف إعداد في تحقيق توازن الهدف ويكمن  .مسألة حكم مهني
  .المالية التقارير
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 ات ستنتا أساس اإل
 

 .منه ا  جزء لكنه ال يشّكل إطار المفاهيم،هذا  اتستنتاجأساس اإليرافق 
 

 لخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام ا
يستلم مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ،لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اوضع  لدى   2.1إستنتاج

تلبي معينة معلومات حول  ا  حكامأ ويصدر ،بشأن المعنية طرافاألالت من القطاع العام مدخ
لتقارير المالية ذات ويجب أن تكون مشمولة في ابشكل أفضل التقارير المالية  إعدادأهداف 
كل من  تحقيق مدى عتباراإلبعين  يأخذ المجلس ،وفي إصدار تلك األحكام العامالغرض 

لدولية في معايير المحاسبة ا ضمنخرى األمتطلبات الو  صا فاإلويتم دمج  الخصائص النوعية.
لتلبية الخصائص  عتبارعين اإلبها أخذ المعلومات التي تنتج من تطبيق القطاع العام فقط عند

 .إطار المفاهيمالنوعية وقيود التكاليف والمنافع المحددة في 
 

على لخصائص النوعية أن تطبيق اعن قلقهم بشمسودة العرض على  بعض المجاوبينأعرب    2.4إستنتاج
تلك  خصوصا   ،لتقارير المالية ذات الغرض العامالمسائل التي يمكن أن تعرض في ا كافة

مجلس معايير يتفهم  .ارير خارج نطاق البيانات الماليةالمسائل التي يمكن عرضها في تق
ر المحاسبة الدولية في أن معاييويقّر المجلس ب .ه المخاوفالمحاسبة الدولية في القطاع العام هذ

رشادالقطاع العام و   ضمنالمعلومات عرض  تتناول مسألةات الممارسات الموصى بها التي ا 
التقارير المالية ذات الغرض العام خارج نطاق البيانات المالية قد تحتاج الى أن تتضمن 

 .تم التطرق إليهالمسائل التي حول تطبيق الخصائص النوعية على اإضافية  اتإرشاد
 

رشادمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام و لن تتناول    2.2إستنتاج صادرة الات الممارسات الموصى بها ا 
المعلومات المالية وغير المالية التي  كافةعن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

معايير المحاسبة الدولية ن أي مفي غياب و  .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا يتم دمجهاقد 
 ية محددةإقتصاد ظاهرةممارسات الموصى بها التي تتعامل مع ات الإرشاد أوفي القطاع العام 

المعلومات يلبي الخصائص النوعية والقيود  معين من كان بند إذاتقييم ما سيتم  ،ظاهرة أخرى أو
 ،ارير المالية ذات الغرض العاملتقفي ا ويكون بالتالي مؤهل لدمجه ،المفاهيم إطارالمحددة في 

 التقييماتهذه  وسيتم إجراء .المالية ذات الغرض العامتقارير ال من قبل المعّدين الذين يجمعون
 اتحتياجإل ستجابةلإلوالتي تم وضعها  ،المالية التقارير إعداد أهداف تحقيقفي سياق 

 .المعلومات ن منمستخدميال
 

سوف يمكن اإلدارة من  مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعاليةمحاسبية ات وعملي أنظمةوجود ن إ   2.2إستنتاج
عامل هذه األنظمة والعمليات وتعّد جودة  المالية.جمع ومعالجة األدلة لدعم إعداد التقارير 

لتقارير المالية ذات الغرض المنشاة في ا تدمجهالمعلومات المالية التي ة اجودرئيسي في ضمان 
 .مالعا

 
  عتباربعين اإل التي ُتؤخذخر  األية نوعالخصائص ال

تتلخص في وجوب تحديد خصائص مسودة العرض عن وجهة نظر عّبر بعض المجاوبين على    2.2إستنتاج
 "صورة حقيقية وعادلة"وهذه الخصائص النوعية "الصدق" وقد تضمنت  ضافية.نوعية إ

 ".نتظام"اإل"الشفافية" والمصداقية" و"
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مستخدم في " كما هو الصدق"أن إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  مجلس يشير   2.2إستنتاج
أن "الصدق" بمجلس ويعتقد ال"حقيقي وعادل". لمصطلح إعداد التقارير المالية له معنى مشابه 

ينبغي  مترابطةتعبيرات مهمة لصفات  ي"المصداقية" و"الشفافية"هو عادلة"الحقيقية و الصورة ال"و
ئص نوعية منفردة بحد كخصا إال أنها ال تكون قائمة تطمح إليها. أوالتقارير المالية  أن تحققها

تطبيق مجموعة كاملة من الخصائص النوعية ينتج عن هذه الصفات  إنجاز بل أن -ذاتها
محددة قضايا  تتناولفي القطاع العام التي ومعايير المحاسبة الدولية  ،إطار المفاهيمالمحددة في 

 ،لتقارير المالية ذات الغرض العاملمهمة تعتبر خصائص بينما و  ،لذلك تبعا   التقارير. إعدادفي  
أن فكرة  أيضا  ويعتقد المجلس حد ذاتها. ب صلةكخصائص نوعية فردية منف إال أنه ال يتم تحديدها

إطار المستخدمة في  "متثالاإل"بعض المجاوبين هي ذات عالقة بفكرة  أشاركما  "نتظاماإل"
 .إضافيةكخاصية نوعية  نتظاماإلال يتم تحديد  ،لذلك -يمالمفاه

 
 مة ءالمال

كانت قادرة على  إذا تكون مالئمةأن المعلومات المالية وغير المالية ب إطار المفاهيم يوضح   2.2إستنتاج
مجلس  يسعى أسلوب عمله،من  كجزء  التقارير المالية. و  إعداد أهداف تحقيقفرق في صنع 

 حول ما إذا كانتمدخالت إلى الحصول على الدولية في القطاع العام  معايير المحاسبة
 اتإرشادمن أي  أومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة أي من متطلبات 

أي ذات عالقة  -التقارير المالية إعداد أهداف بتحقيق مرتبطةمقترحة الموصى بها الممارسات ال
 . قد يتخذها المستخدمونالقرارات التي وب لمسائلةبا المنشاة إلتزامباستيفاء 

 
 التمثيل الصاد  

الظواهر يجب أن تمثل بصدق  ، فإنهامفيدةتكون المعلومات  ه حتىأن إطار المفاهيم يوضح  2.2إستنتاج
ظاهرة  أوية مفردة إقتصادظاهرة  ويمكن تمثيل .هاوالظواهر األخرى التي تقصد تمثيل يةقتصاداإل

يمكن وصف تحقيق أهداف تقديم  ،على سبيل المثال .بعدة طرق صادق على نحو أخرى
على المدى  ةوالمتوقع ةالفوريالمخرجات واآلثار  توضيحخالل  من )أ( نوعيا الخدمات المحددة

مزودة من قبل كمقياس لحجم وتكاليف الخدمات ال )ب( نوعيا   أو ،لبرنامج تقديم الخدماتالطويل 
باإلضافة الى  .المعلومات النوعية والكميةمن  خالل مزيج)ج( من  أو ،برنامج تقديم الخدمات

على  .يةإقتصادعدة ظواهر واحد في التقارير المالية ذات الغرض العام  قد يمثل وصف ،ذلك
كافة مجموع " في البيانات المالية المصانع والمعدات"بند يمكن أن يمثل عرض  ،سبيل المثال

وظائف مختلفة، والتي تخضع لمخاطر  التي لهابنود ال ذلكبما في  ،معدات ومصانع المنشاة
 قل تعقيدا  أ أوكون أكثر تقديرات قد تعلى  يتم تسجيلها بمبالغ معينة بناءا  مختلفة والتي وفرص 
 .وموثوقية

 
هو الهامة  األخطاءمن  وخلوهاهذه التقديرات(  فيالمدخالت و )لتقديرات ا  حياديةكتمال و إإن    2.4إستنتاج

تقدير ضروري لكي يمثل ال أمرمن الدقة هو  األدنىالحد  كما أن توفر ،محبذ ومرغوب به أمر
 أو اإلكتمالالتمثيل الصادق ال يعني إال أن  .أخرى ظاهرة أو ية معينةإقتصادظاهرة  بصدق

إن تمثيل ظاهرة  .في النتائج األخطاءمن  كما ال يعني خلوه ،المطلقة في التقديرالحيادية 
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من  الخلو أوالحيادية  أومن اإلكتمال ال يمكنه تحقيقها بدرجة  ظاهرة أخرى أوعينة ية مإقتصاد
التي  األخرى الظاهرة أو يةقتصاداإلللظاهرة المعلومات بصدق  من مدى تمثيلسوف يقلل  الخطأ
 .تمثيلهاتقصد 

 
 الموثوقة أوالتمثيل الصادق 

 1المحاسبة الدولية في القطاع العام  معيارمن  الملحق أحدد  ،مسودة العرض إصدارفي وقت   2.11إستنتاج
وقد وصف المعلومات الموثوقة  .كأحد الخصائص النوعية (الموثوقية) "عرض البيانات المالية"

يمكن االعتماد عليها من قبل والتحيز، والتي الهام  الخطأمن "تخلو المعلومات التي على أنها 
وقد تم ". على نحو معقول ما يتوقع منها تمثيله أو هتمثيلما تقصد المستخدمين لتمثل بصدق 

 كتمالإلوالحيطة والحذر، وا ،وتفضيل الجوهر على الشكل، والحيادية ،تحديد التمثيل الصادق
" الموثوقية"من  مصطلح "التمثيل الصادق" بدال   إطار المفاهيمويستخدم  .يةكمكونات للموثوق

تفضيل صراحة الملحق حدد ي ال ،ذلك إلى باإلضافة. ليصف ما هو جوهريا نفس المفهوم
 .والحيطة والحذر كمكونات للتمثيل الصادقالجوهر على الشكل 

 
مسودة في  وتوضيحه الصادق  التمثيل إستخداممسودة العرض دعم العديد من المجاوبين على   2.11إستنتاج

مفهوم ن التمثيل الصادق هو أفضل تعبير عن طبيعة الأ مبينين في بعض الحاالت ،العرض
معربين عن  ،بمصطلح التمثيل الصادقلموثوقية ستبدال اإبعض المجاوبين ولم يؤيد . المقصود
السوقية، وأن قيمة ال أولقيمة عادلة محاسبة ا تبنيالتمثيل الصادق يعني  نأ هم بما فيهامخاوف

 .هما ليسا مصطلحان قابالن للتبادل دقالموثوقية والتمثيل الصا
 

 هذه الخاصيةوصف ل ،في تلك المسألةالموثوقية  أو ،مصطلح التمثيل الصادق خدامإستن إ  2.14إستنتاج
في التقارير المالية ذات  الذي سيتم تبنيهالقياس  أساسيحدد  نالمفاهيم سوف ل إطارالنوعية في 
قياس  ساأس أوالقيمة العادلة  أوالقيمة السوقية  أوالتكلفة التاريخية كانت سواء  ،الغرض العام

التمثيل الصادق  إستخدام تفسيرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وال يقصد  .آخر
عناصر فيما يخص لقياس التي يمكن اعتمادها اأسس  أوويتم بحث أساس  .ذلك النحوعلى 

على الخصائص النوعية من ثم تعمل  .المفاهيم إطارالبيانات المالية في فصل منفصل من 
لتقارير المالية ذات في ا الظاهرةالقياس أسس  أو أساسيانات المالية بصدق البتمثل ضمان أن 

 الغرض العام.
 

 إستخداممن أن بعض المجاوبين مخاوف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقّدر   2.12إستنتاج
من تلك الخصائص التي  مختلفة وحتى أقل  خصائصليعكس  تفسيرهمصطلح مختلف يمكن 

التمثيل " بأنفي اإلطار  التوضيح الوارد يعتقد بأنمجلس إال أن ال .موثوقيةمصطلح ال وصلهاي
أن و  ،"وخالي من األخطاء الهامةحيادي و  مكتمل الظاهرةتحقق عندما يكون وصف الصادق ي
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ظهرت سابقا في أي من الخصائص التي يحمي من خسارة هذه المالمح األساسية  تفصيل
 .وثوقيةمصطلح الم إستخدام

 
طلح أن مصبمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ن صح  ،ذلك إلى باإلضافة  2.12إستنتاج

جودة المعلومات دمج نتائج  مع ،ذاتية حكامأو تفسيرات مختلفة الموثوقية في حد ذاته مفتو  أمام 
صادق لح التمثيل المصط إستخدامأن ويعتقد المجلس ب .ض العامالتقارير المالية ذات الغر  ضمن

دون ات ختصاصشهدتها بعض اإلوتطبيق الموثوقية التي  سوف يتغلب على المشاكل في تفسير
ضمن مجموعة واسعة  ومن السهل ترجمته وفهمهلمصطلح من الصفات المقصودة من اتقليل ال

 .من اللغات
 

 والحيطة والحذرالجوهر على الشكل تفضيل 
الجوهر على  حيال عدم تحديد تفضيلمسودة العرض عن قلقهم على  بعض المجاوبينأعرب   2.12إستنتاج

 .عدم بيانها بشكل كافي أوبأهميتها  عدم اإلقرار أوكخصائص نوعية  والحيطة والحذرالشكل 
 .الحيادية والتمثيل الصادق تحقيق مع الحيطة والحذر يجب أن يتوافقأن  أيضا  البعض الحظ و 

 
أخرى تصف ة ظاهر  أوية إقتصادظاهرة المعلومات التي تمثل بصدق " م أنالمفاهي إطار يوضح  2.12إستنتاج

والذي ليس بالضرورة أن  -معين ظرف أونشاط  أوحدث آخر  أو األساسيةمعاملة جوهر ال
رئيسية يجب  خاصيةالجوهر على الشكل  لذلك، يبقى تفضيل ".نفس الشكل القانوني لهايكون 
 كما ال يتم تحديدها .لتقارير المالية ذات الغرض العامالمعلومات المشمولة في ا تمتلكهاأن 

 .ضمن فكرة التمثيل الصادق ألنها مشمولة أصال  إضافية  أوكخاصية نوعية منفصلة 
 

في  أيضا  تنعكس  الحيطة والحذرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن فكرة  يعتقد  2.12إستنتاج
الحذر في الحيطة و لحاجة ألخذ با اإلقرارفي و  ،لتمثيل الصادقكأحد مكونات الحيادية توضيح ا

ال يتم تحديد  ،الجوهر على الشكل وبالتالي، وكما هو الحال مع تفضيل الشكوك.التعامل مع 
وتأثيرها في تحديد المعلومات المشمولة  مقصدها ألنكخاصية نوعية منفصلة  الحيطة والحذر

 .ضمن فكرة التمثيل الصادق قائمة أصالم في التقارير المالية ذات الغرض العا
 

 الفهم قابلية 
يجازعرض المعلومات بوضو   بالرغم من أن  2.12إستنتاج إال أن  ،يساعد المستخدمين على فهمها وا 

حد كبير على مستخدمي التقارير المالية ذات  إلىالفعلي للمعلومات يعتمد الفهم  أوستيعاب إلا
 .الغرض العام

 
على وجه الخصوص من حيث صعبة ية والظواهر األخرى معقدة و قتصاداإل الظواهر بعضعتبر ت  2.14إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إال أن .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا تمثيلها
 وعبارة عن مالئمةه ال ينبغي استثناء المعلومات، التي تكون على سبيل المثال أنيعتقد بالعام 
من التقارير  ه ومقدمة في الوقت المناسب ويمكن التحقق منها،ما تقصد تمثيللصادق تمثيل 

من الصعب أن يفهمها بعض  أو جدا   قد تكون معقدة نهاألالمالية ذات الغرض العام فقط 
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بعض أن يطلب قد يكون من الضروري  بأنه عترافاإلإن  دون مساعدة.المستخدمين 
م المعلومات المعروضة في التقارير المالية ذات الغرض العام ال يعني مساعدة لفهالالمستخدمين 

أنه ال ينبغي بذل كافة  أوأن تكون مفهومة ال ينبغي التقارير  تلك أن المعلومات المشمولة في
لعرض المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام بطريقة مفهومة الجهود الممكنة 

لمعلومات المشمولة على أرض الواقع بأن طبيعة اعكس لكنه ي مين.لمجموعة واسعة من المستخد
الخصائص النوعية  تشير إلى أنه ال يمكن تحقيق كافةفي التقارير المالية ذات الغرض العام 

 .لجميع المستخدميناألوقات  جميعبالكامل في 
 

 التقديم في الوقت المناسب 
التقارير في الوقت  إعداد احتمال أن يؤديية في القطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدوليدرك   2.41إستنتاج

وصنع القرارات، لتقارير المالية ذات الغرض العام ألغراض المسألة افائدة المناسب إلى زيادة 
التقديم ي حدد  ،لذلك تبعا   .غراضاألفائدتها لهذه  يقللالمعلومات قد  تقديمفي  الزائد التأخيرأن و 

 .إطار المفاهيم ضمننوعية ال كأحد الخصائصفي الوقت المناسب 
 

 قابلية المقارنة 
 للمالئمةالخصائص النوعية  زيادةقابلية المقارنة عن طريق  معينة من درجة يمكن تحقيق  2.41إستنتاج

ية إقتصادلظاهرة التمثيل الصادق من المحتمل أن يكون  ،على سبيل المثال .والتمثيل الصادق
 صادققابل للمقارنة مع تمثيل عام القطاع ال إحدى منشآت من قبلأخرى ظاهرة  أو مالئمة

ظاهرة أخرى مماثلة من قبل منشاة أخرى في القطاع  أوية ذات صلة مماثلة إقتصادلظاهرة 
على نحو أخرى ظاهرة  أو واحدة يةإقتصادغالبا ما يمكن تمثيل ظاهرة  ،على أي حال .العام

قابلية إلى الحد من  الظاهرةاسبية بديلة لنفس السما  بطرق مح ، ويؤديعدة طرقب صادق
 لمقارنة وقد تكون بالتالي غير مرغوب بها. ا

 
لعالقة بين قابلية المقارنة عن مخاوفهم من أن امسودة العرض أعرب بعض المجاوبين على   2.44إستنتاج

ألن هذا و  .ليةالتقارير الما عدادإل في وجه التطوير المستمرعقبة  ت فّسر على أنهاقد  تساقواإل
 السياسات المحاسبية أو المبادئتغيير  أونطوي على تنقيح ة غالبا ما يالتقارير المالي إعدادتعزيز 

 .حاليا  المنشاة  اإلعداد الذي تتبناه ساأس أو
 

سوف  أخرى إلىمن فترة  اإلعداد وأساسالمحاسبية والسياسات ئ التطبيق المتسق لنفس المبادإن   2.42إستنتاج
 تحقيق أهداف تقديم الخدماتالمالي و  األداءو المالي  المركزتقييم  علىالمستخدمين  يساعد

السابقة. لكن في الحاالت التي ال تحدد فيها معايير المحاسبة الدولية فترات المقارنة مع للمنشاة 
 ،أخرىحداث أ أو محددةمعامالت التي تتناول المحاسبية السياسات  أوالمبادئ في القطاع العام 

 أومن تغيير مبادئها  ال ينبغي تفسير تحقيق الخاصية النوعية لقابلية المقارنة بأنها تمنع المنشأة
تلك المعامالت واألحداث بشكل أفضل. وفي هذه الحاالت، فإن دمج ل لتمثيالمحاسبية سياساتها 
 توضيحات إضافية حول أثر السياسة التي تغيرت ضمن التقارير المالية ذات أوات إفصاح

 الغرض العام قد يحقق كذلك خصائص قابلية المقارنة. 
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 قابلية التحق  
الواردة أن المعلومات بالمستخدمين  طمأنةعلى المعلومات التي تساعد  خاصيةقابلية التحقق هي   2.42إستنتاج

والظواهر األخرى التي  يةقتصاداإلالظواهر في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق 
قابلية التحقق كخاصية نوعية ت حدد  ،بالتمثيل الصادق وثيقا   رتباطا  إبينما ترتبط و  .هاد تمثيلتقص

ال  ية والظواهر األخرى رغم أنهقتصادالظواهر اإلتمثل بصدق  يمكن أنن المعلومات ألمنفصلة 
حقق قابلية التيمكن أن تسهم  ،ذلك إلى باإلضافة اليقين.مطلقة من  بدرجة التحقق منهايمكن 

فائدة المعلومات المعروضة  فيبطرق مختلفة مع التمثيل الصادق والخصائص النوعية األخرى 
توازن  لتحقيقحاجة قد تكون هناك  ،المثالعلى سبيل  -العامفي التقارير المالية ذات الغرض 

خرى لضمان األنوعية الخصائص الو معين من المعلومات مناسب بين درجة قابلية التحقق لبند 
 في الوقت المناسب. ئمته وعرضهمال

 
ي فمجلس معايير المحاسبة الدولية بحث  ،خصائص النوعية المحددة في اإلطاروضع ال عند  2.42إستنتاج

لمعلومات لتطبيقها على اكخاصية منفصلة  "ينبغي تحديد "إمكانية الدعمالقطاع العام ما إذا 
مجلس ال يعتقد .نطاق البيانات المالية خارج في التقارير المالية ذات الغرض العام المعروضة

مكانية الد أن تحديد كال  منب  قد مع المزايا نفسهانوعية منفصلة خصائص عم كقابلية التحقق وا 
إطار إال أن  .وغيرهالتقارير المالية ذات الغرض العام لمعّدي ومستخدمي ا مربكا   ا  أمر يكون 

ض األحيان لإلشارة إلى جودة المعلومات التي بع ت ستخدم فيأن إمكانية الدعم ب يقرّ المفاهيم 
المالية  رأن المعلومات اإليضاحية والمعلومات المالية وغيبتساعد على طمأنة المستخدمين 

 يةقتصاداإلالظواهر المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصدق  المستقبلية
  .تمثيلهاوالظواهر األخرى التي تقصد 

 
مجموعة حيال تطبيق قابلية التحقق على عن قلقهم  أعرب بعض المجاوبين على مسودة العرض  2.42إستنتاج

لعام خارج نطاق واسعة من المسائل التي يمكن عرضها في التقارير المالية ذات الغرض ا
خالل فترة  تحقيق أهداف تقديم الخدماتحول  اإليضاحيةلمعلومات ا البيانات المالية، وخصوصا  

مجلس معايير  يعتقد.  والمعلومات المالية وغير المالية الكمية والنوعية المستقبلية لتقاريرا إعداد
تطبيق قابلية حول مناسبة ات إرشاد يوفرالمفاهيم  إطارأن بالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

أن قابلية التحقق هي ب يوضح اإلطار ،على سبيل المثال -فيما يخص هذه المسائلالتحقق 
 اإلقرارات والتفسيرات كافةدقة التحقق من وقد يكون من غير الممكن مطلقة خاصية ست لي

ات األساسية فتراضاإل عن فصا أن اإلب أيضا  اإلطار  يقرّ  .ما مستقبليةحتى فترة الكمية 
هو  المستقبليةوالمعلومات المالية وغير المالية والمنهجيات المعتمدة لجمع المعلومات اإليضاحية 

 .التمثيل الصادق نجازساسي إلأ أمر
 

 ها تصنيف الخصائص النوعية وترتيب تطبيق
 إطار المفاهيم معينة تتلخص في أنعن وجهة نظر  بعض المجاوبين على مسودة العرضعّبر   2.42إستنتاج

 :ب أن يحدديج



 الية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العامإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير الم

 22 إطار المفاهيم

 وتطبيقها؛ ترتيب ويجب أن يوضح  ،المالئمة والتمثيل الصادق كخصائص نوعية أساسية 
 وقابلية الفهم كخصائص نوعية التقديم في الوقت المناسب و قابلية التحقق لمقارنة و قابلية ا

  .معززة
 

لخصائص النوعية ويعكس حول تسلسل تطبيق امفيدة  اتإرشاد سيوفر مروأشاروا إلى أن هذا األ
 نهج المعتمد من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.مال

 
 إذاما فيمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث ،ةعند وضع الخصائص النوعي  2.42إستنتاج

وتحديد خصائص أخرى على أنها أساسية ينبغي تحديد بعض الخصائص على أنها خصائص 
فيما إذا كان ترتيب تطبيق الخصائص يجب أن يتم  أيضا  مجلس وبحث ال .خصائص معززة

ما يلي، على سبيل  بسبب عتماد ذلك المنهجأنه ال ينبغي ا مجلس توضيحه. يعتقد ال أو/تحديده و
 :المثال

 " على أكثر أهمية من تلك المحددة بأنها أساسية" قد ي نظر إلى المسائل المحددة على أنها
نتيجة و  .الخصائص النوعية في حال از مقصوديالتمي إن لم يكن هذاحتى  ،معززة"أنها "
النوعية كأساسية  لخصائصتحديد بعض القد يكون هناك نتائج غير مقصودة  ،لذلك

 وتحديد خصائص أخرى كمعززة؛
 وتعّد  .معلوماتفائدة التحقيق  وتسهم مجتمعة فيالخصائص النوعية مهمة  تعتبر كافة

محددة في ظروف مختلفة هي مسألة حكم مهني. وبالتالي  نوعيةلخاصية  النسبيةاألهمية 
تحديد أساسية بشكل دائم و  على أنهامن غير المناسب تحديد خصائص نوعية معينة فإنه 

 بغض النظر ،تحديد تسلسل تطبيقها أو ،دعم فقط أو تعزيز بأن لها دورأخرى خصائص 
لتقارير المالية ذات الغرض ا لدمجها ضمن عتباراإلعين المعلومات التي يتم أخذها بعن 
ما ه من المشكوك في ،ذلك إلى باإلضافة .غض النظر عن ظروف المنشاة وبيئتهابو  ،العام
 وتعدالحدث وقوع بعد فترة طويلة من  التي ت قّدم أومفهومة الكانت المعلومات غير  إذا

ها معلومات إعتبار  يمكن اتالمساءلة وصنع القرار  غراضألغير مفيدة للمستخدمين 
التقارير  إعداد أهداف أساسية لتحقيقبحد ذاتها هذه الخصائص تعتبر  ،لذلك -مالئمة

 المالية؛ و
 ت القطاع العام معلومات تاريخية آالتقارير المالية ذات الغرض العام لمنشل يمكن أن تشم

عداد إلعلى مدى عدة فترات  وتحقيق أهداف تقديم الخدماتحول األداء المالي  ومستقبلية
أنشطة تقديم  ضمن تجاهاتتقييم اإلمدخالت ضرورية في  مرويوفر هذا األ .التقارير

بقدر للمقارنة  اس قابلإعداد التقارير على أسوقد يكون  ،المخصصة لهاوالموارد  ماتالخد
 ذلك التمثيل الصادق. وال يمكن فصله عن التمثيل الصادق للمعلومات، أهمية
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 تقارير المالية ذات الغرض العام القيود على المعلومات المشمولة في ال
 

 األهمية النسبية 
 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيارمن  "أ"ق ملحوصف ال ،مسودة العرض إصدارفي وقت   2.44إستنتاج

 لكنه حدد ،المفاهيم إطارفي  الخصائص الموصوفةخصائص مشابهة لتلك األهمية النسبية ب 1
بأنها أحد جوانب  مالئمةمدى  في تحديد عتباراإلعين ب أخذه معين ينبغياألهمية النسبية كعامل 

 .المالئمة
 

األهمية النسبية  ينبغي تحديدالمحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا مجلس معايير بحث   2.21إستنتاج
على المعلومات المشمولة في  كونها قيدمن  لمنشاة بدال  كأحد جوانب المالئمة الذي يخص ا

مع مراعاة المتطلبات و  ،موضح في إطار المفاهيمكما هو و  .لتقارير المالية ذات الغرض العاما
األهمية  عتباربعين اإلن و يأخذ المعدّ  ،لمحاسبة الدولية في القطاع العامافي معايير الواردة 
 أومحددة سياسة محاسبية اعتماد  ،ل المثالعلى سبي ،ينبغي في تحديد ما إذا كانالنسبية 

 ة.أالمعلومات بشكل منفصل في البيانات المالية للمنش معين من بندعن  فصا اإل
 

أن األهمية النسبية لها دور أكثر ب يعتقد ير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معاي إال أن   2.21إستنتاج
 .كأحد جوانب المالئمة الذي يخص المنشاة فقطها تصنيف ذلك الدور الذي يعكسهمن  عمومية

الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في  ترتبط األهمية النسبية بعدد من ،على سبيل المثال
ألي بند ينبغي أن األهمية النسبية فإن  ،لذلك .وتؤثر عليها ة ذات الغرض العامالتقارير المالي
يمكن أن  بشكل خاطئ بند المعلومات بيان أوإغفال إذا كان ما عند تحديد  عتباراإلي ؤخذ بعين 

 لتحقققابلية ا أوقابلية الفهم  أوالتمثيل الصادق من  أيضا  من المالئمة، بل  ليس فقط يقوض
مجلس ال يعتقد .لتقارير المالية ذات الغرض العامالمالية وغير المالية المعروضة في ا لمعلوماتل

 أو إعداد محدد أساس أومحددة آثار تطبيق سياسة محاسبية كانت  إذاحقيقة ما  أن أيضا  
ينبغي أخذها تكون هامة  قدالمعلومات منفصل عن  بنود معينة من  فصا محتوى المعلومات إل

رشادو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  عند وضع عتباربعين اإل ت الممارسا اتا 
كقيد واسع على نحو أفضل  تظهرأن األهمية النسبية بمجلس يعتقد ال ،لذلك وتبعا  الموصى بها. 

 .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا التي سيتم دمجهاعلى المعلومات  النطاق
 

المفاهيم يجب أن  إطاركان  إذار المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما مجلس معاييبحث   2.24إستنتاج
التقارير  إعداديمكن أن تفرض متطلبات  خرىألالسلطات ا أو األنظمة أو اتالتشريع بأنيعكس 

المفروضة من قبل معايير  المتطلبات تلك إلى باإلضافةت القطاع العام آالمالية على منش
هي  األنظمة أوتعتبر تلك التشريعات  نه بينماأمجلس ال يعتقد .قطاع العاملمحاسبة الدولية في الا

ت القطاع آمنشالعديد من القطاع العام )و  منشآتالبيئة التشغيلية للعديد من  أحد ميزات
في خرى على المعلومات المشمولة األسلطات ال أو اتالتشريع تلكتأثير إال أن  ،الخاص(

لم يتم  ،لذلك تبعا   .التقارير المالية إعداد من مفاهيم ال يعتبرالعام لتقارير المالية ذات الغرض ا
هذه المتطلبات  أخذ إلىن بالطبع و المعد. سيحتاج المفاهيم إطارفي  على ذلك النحوتحديدها 

 وعلى األخص، قد تحدد التشريعات .التقارير المالية ذات الغرض العام عند إعداد عتباراإلعين ب
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رغم أنها ذات الغرض العام في التقارير المالية  بنود محددة من المعلومات عن فصا اإلضرورة 
إطار في  كما هي محددة قيود التكاليف والمنافع( أوالنسبية ) ألهميةل الحد المعين تعتبر ال تلبي

ألنها  بموجب التشريعاتعن بعض المسائل  فصا اإلقد ي حظر وعلى نحو مماثل،  .المفاهيم
تلبي قيود  وقدمهمة  أنهاعلى الرغم من القومي  األمن قضاياب ،المثال على سبيل ،تتعلق

 المنافع.التكاليف و 
 

 المنافع التكاليف و 
المفاهيم المقتر  ال  إطار نصعن قلقهم من أن  بعض المجاوبين على مسودة العرضأعرب   2.22إستنتاج

بة الدولية في القطاع العام معايير المحاس الحياد عنالمنشات أن تقرر  بأنه ليس بإمكانيحدد 
لمحاسبة الدولية في معايير اي من محددة أللمنافع وتكاليف متطلبات تقييماتها  أساسعلى 

ليس ذلك التحديد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن  يعتقد .القطاع العام
متطلبات ال إلى أن ،المفاهيم إطارمن  4.1في الفقرة  موضحكما هو  ،يعزىهذا و  .اضروري

قد تم القياس والعرض في التقارير المالية ذات الغرض العام و  عترافباإل الرسمية المتعلقة
التقارير المالية ذات لقد تم تطوير  في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. تحديدها

بل معايير المحاسبة متطلبات من قيتم تحديد الو  ،مفيدة للمستخدمينمعلومات  لتقدمالغرض العام 
المتطلبات من  لتلك متثالاإل المستخدمين من منافع يتم تقييمالدولية في القطاع العام فقط عندما 

التكاليف والمنافع في  عتباراإلبعين يأخذوا  قدالمعدين غير أن ر تكاليفها .يلتبر المجلس قبل 
التقارير المالية معلومات في ال عن فصا ما إذا كان ينبغي دمج اإل ،على سبيل المثال ،تحديد

ذات الغرض العام باإلضافة إلى تلك المطلوبة من قبل معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 العام.

 

 يّقرالمفاهيم المقتر  ال  إطارعن قلقهم من أن  بعض المجاوبين على مسودة العرض أيضا  عّبر   2.22إستنتاج
أن ب فهم يعتقدون .بين منشات القطاع العام المختلفةختلف مبادلة التكاليف والمنافع قد تأن ب

وقد  .البحث في مختلف قضايا إعداد التقاريرعند  يتم تطبيقهمفيد  مبدأ يوفرقد  اإلقرار بذلك
المفاهيم  إطارأن ب وحددمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه المسائل بحث 

بما في ذلك ما إذا كان من الممكن  ،التقارير المختلفةتتعلق بإعداد سوف لن يتعامل مع قضايا 
 ختالف المنشآت.إمع ددة التكاليف والمنافع للمتطلبات المح أن تختلف

 

ممارسات الموصى ال اتإرشاد أومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أي من وضع عند  2.22إستنتاج
مدخالت  ويسعى للحصول علىطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القيبحث  ،هاب

لكن  .لتقارير المالية ذات الغرض العاممعلومات في اال لتقديم المحتملة تكاليفالمنافع و ال حول
كافة المنافع التي من المحتمل أن مجلس تحديد لقد يكون من غير الممكن ل ،في بعض الحاالت

 قد تكون التيات فصاحاإلتلك  ذلكبما في  ،محدد إفصا دمج من  ،على سبيل المثال ،تتدفق
معايير المحاسبة أي من تطلبات أخرى في دمج م أو ،العامة المصلحة ألنها تصب فيمطلوبة 

كون قد تمتطلب محدد أن منافع مجلس يرتأي القد  ،وفي حاالت أخرى .الدولية في القطاع العام
وعند  .عض منشات القطاع العامض العام لبلتقارير المالية ذات الغر ا ة بالنسبة لمستخدميهامشي

أي من المتطلبات المحددة في  تطبيق اختبار المنافع والتكاليف لتحديد ما إذا كان ينبغي دمج
مجلس المداوالت قد تشمل  ،عام في ظل هذه الظروفمعايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

نطوي ين المرجح أن ممتطلبات على منشات القطاع العام فرض مثل هذه ال اذا كان بحث ما
 .التي تطبق تلك المتطلباتالمنشات  على تكاليف وجهود زائدةعلى 
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 المعّدة للتقارير منشأةال :الفصل الرابع
 أوالقطاع العام  مؤسسة أخرى في أوة يحكوم ةالقطاع العام هي مؤسس إن المنشأة المعّدة للتقارير في  2.1

يقوم ( منشاة القطاع العام أوبالمنشأة فيما بعد  مجال معين من نشاط يمكن تحديده )يشار إليه أوبرنامج 
 .ذات الغرض العام ماليةالتقارير ال بإعداد

 

التي تعرض المنشآت المنفصلة  من أكثر أو ثنينإ قد تشتمل المنشأة المعّدة للتقارير في القطاع العام على  2.4
منشأة  على أنها منشأةال وي شار إلى تلك - واحدةمنشاة  لو أنهاالتقارير المالية ذات الغرض العام كما 

 .المجموعة المعّدة للتقارير
 

 للمنشأة المعّدة للتقاريرالخصائص الرئيسية 
 :قطاع العامللمنشأة المعّدة للتقارير في الالخصائص الرئيسية فيما يلي   2.2

  الموارد للقيام بالنشاطات  ستخدمت أو/و الجهات المعنية ،عن بالنيابة أو ،من تجمع الموارد منشأةهي
 تلك الجهات المعنية؛ و ،بالنيابة عن أو ،لصالح

 منشأةعلى التقارير المالية ذات الغرض العام لل يعتمدونموارد  ومزود أو خدماتمستلمو  يوجد 
 .اتع القرار المساءلة وصن غراضأل

 

من  أيضا  وقد تعمل  .الدوائر أومثل الوزارات  إداريةتعمل من خالل وحدات  أو/قد تؤسس الحكومة و  2.2
ذات هوية قانونية  أخرىالشركات الحكومية ومنشات و السلطات القانونية و  ئتمانخالل صناديق اإل

 مؤسسات أيضا  وقد تنفذ  المعنية. افطر لألالخدمات  تقديمدعم  أولتنفيذ  ةتشغيليية إستقالل أو منفصلة
بعض األنشطة من  ،الدولية والسلطات البلديةعام القطاع مؤسسات ال، بما في ذلك خرىاألعام القطاع ال

أن تستفيد من تلك ويمكن  ،ية التشغيليةستقاللاإل أوالمنشات ذات الهوية القانونية المنفصلة  أنشطةخالل 
 سارة مالية نتيجة لها.خ أومالي تتعرض لعبء  أو األنشطة

 

المساءلة  غراضأللمستخدمين المفيدة لمعلومات لإلبالغ عن الالتقارير المالية ذات الغرض العام ت عّد   2.2
الية ذات لتقارير الملين يالموارد هم المستخدمين الرئيس ومزودو مستلمو الخدماتويعّد  .اتالقرار  وصنع

منشأة المجموعة  أوللمنشأة المعّدة للتقارير، ائص الرئيسية الخصفإن من  ،لذلك وتبعا   .الغرض العام
الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية ذات  ومزود أو مستلمو الخدماتهو وجود  المعّدة للتقارير،

تلك المجموعة من المنشآت للحصول على معلومات ألغراض المساءلة  أو منشأةالغرض العام لتلك ال
 .وصنع القرارات

 

وتتمم البيانات تكمل و تشمل التقارير المالية ذات الغرض العام البيانات المالية والمعلومات التي تعزز   2.2
منشأة المجموعة المعّدة  أومعلومات حول موارد المنشأة المعّدة للتقارير تعرض البيانات المالية  .المالية

هذه الموارد في التغيرات ، باإلضافة إلى التقارير إعدادفي تاريخ ومطالبات تلك الموارد للتقارير 
تجمع  ،البيانات المالية إعداد وللمساعدة في ،لذلك .التقارير إعدادوالمطالبات والتدفقات النقدية خالل فترة 

 أو ،لتنفيذ أنشطة معينة لصالح مسبقا   التي تم جمعهاالموارد  تستخدم أو/موارد وال المنشأة المعّدة للتقارير
 المعنية. طراف/ األبالنيابة عن
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مستخدمين للتقارير المالية ذات الغرض العام لمنشاة وجود  إلىالعوامل التي من المحتمل أن تشير من   2.2
ستغالل إ أو لجمعالمقدرة  أوتملك المسؤولية  منشأةوجود  وهالمنشات  من مجموعة أوالقطاع العام 

معينة لتحقيق أهداف تقديم  أنشطة تنفيذ أو ،اتإلتزامبد تك أو ،العامة األصول إدارة أو متالكإ أو ،الموارد
كلما  أكبر، القطاع العام منشأةتستخدمها  أوتديرها و/ أوالتي تجمعها  المواردالخدمات. وكلما كانت 

وكلما  ،أكبرألنشطتها  ةجتماعياإل أوية قتصادوكلما كانت اآلثار اإل أكبر ات التي تتكبدهالتزاماإل كانت
مزودي الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية  أو الخدمات مستلميوجود تمل أكثر كان من المح

 ،وفي غياب هذه العوامل .صنع القراراتغراض المساءلة و معلومات ألللحصول على ذات الغرض العام 
هذه لتقارير المالية ذات الغرض العام لا وجود مستخدميمن غير المحتمل  في حال كانت غير هامة، أو

 المنشات.
 

 يتمولكي  ،لذلك اليف.من التك ال تخلوعملية هي لتقارير المالية ذات الغرض العام ا إن عملية إعداد  2.2
منشات القطاع على فقط  شتراطإلافانه من المهم  ،اليةبكفاءة وفعّ متطلبات إعداد التقارير المالية فرض 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام.ام بالقي السابق ذكرهمالمستخدمين  التي يوجد لهاالعام 

 

 ونمزود أو لخدماتن لمستلمو ال يوجد  أويوجد كان  إذاما الواضح  سيكون من ،من الحاالت عديدالفي   2.4
معلومات للحصول على القطاع العام  لمنشأةعلى التقارير المالية ذات الغرض العام  يعتمدونموارد لل
فيما مستخدمين ال هؤالء مثلمن المحتمل أن يوجد  ،على سبيل المثال .قراراتالمساءلة وصنع ال غراضأل

كومي الح أو القطري أوالوطني  المستوىعلى ما لحكومة تقارير المالية ذات الغرض العام ليخص ا
تملك  والمؤسساتالحكومات  عزى إلى أني  هذا و  .الدوليةالقطاع العام  فيما يخص مؤسساتو  المحلي

 ،المعنية طرافاألبالنيابة عن  الهامةالموارد  ستغاللإ أو/من و الهامةالموارد  على جمعقدرة بشكل عام ال
 في تقديمللمجتمعات التي تعتمد عليهم  جتماعياإل أو/و يقتصاداإلالرفاه على  والتأثيرات لتزامكبد اإلوت

 الخدمات.
 

مزودون للموارد يعتمدون على  أوللخدمات  مستلمون يوجدكان  إذاما لكن قد ال يكون دائما من الواضح   2.11
لبرامج  أوالمختلفة الحكومية والوكاالت  لدوائرل ،المثالعلى سبيل  التقارير المالية ذات الغرض العام،

وصنع المساءلة  ألغراضمعلومات  يمكن تحديدها من نشاط معين للحصول على مجاالت أومحددة 
يتم تحديدها  أنيجب  األنشطة أوالبرامج  أو المؤسسات تحديد ما إذا كانت هذه كما أن .اتالقرار 

نطوي على ي ،لغرض العامالتقارير المالية ذات ا إعداد ويتوجب عليها بالتالي ،كمنشآت معّدة للتقارير
 ممارسة الحكم المهني.

 

وية وضع مستقل في القانون )ه أو ةمنفصل بهويةوبعض منشات القطاع العام األخرى  لحكومةتتمتع ا 2.11
 أيضا  هوية قانونية منفصلة ب التي ال تتمتعالقطاع العام وبرامج وأنشطة  لكن بإمكان مؤسسات .قانونية(

 األنشطة تنفذ أو ،اتلتزامتكبد اإلت أو ،العامة األصول تدير أو تمتلك أو ،الموارد تستخدم أوأن تجمع 
الموارد  وومزود مستلمو الخدماتتمد وقد يع .ة الحكومةسسيا أن تنفذ أو تقديم الخدمات، أهداف لتحقيق

معلومات حصول على لل واألنشطةالبرامج و  المؤسساتعلى التقارير المالية ذات الغرض العام لهذه 
هوية قد تمتلك المنشأة المعّدة للتقارير في القطاع العام  ،لذلك وتبعا   ات.القرار  وصنعالمساءلة  غراضأل

ج بدون هوية قانونية مبرنا أو إداريترتيب  أومؤسسة  ،المثال على سبيل ،قد تكون أوقانونية منفصلة 
 منفصلة.
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 ات ستنتا اإل أساس
 منه.  هذا إطار المفاهيم، لكنه ال يشّكل جزءا  ات ستنتاجإلا أساسيرافق 

 

 المعّدة للتقارير ةأمنشللالخصائص الرئيسية 
. من قبل منشآت القطاع العام التقارير المالية إعداد أهدافمن المنشأة المعّدة للتقارير مفهوم ي ستمد   2.1إستنتاج

معلومات حول تقديم  فيت القطاع العام آالتقارير المالية من قبل منش إعداد أهدافوتتلخص 
المساءلة وصنع  غراضألالتقارير المالية ذات الغرض العام  تكون مفيدة لمستخدمي منشأةال

 .القرارات
 

تقارير المالية ذات وتشمل ال مالية ذات الغرض العام.التقارير ال ة للتقارير بإعدادالمنشآت المعدّ  تقوم  2.4إستنتاج
 األداءو  المالي مثل المركز معينةمالية التي تعرض معلومات حول مسائل البيانات الالغرض العام 

المالية.  البياناتوتتمم وتكمل  ة وغير مالية تعززومعلومات ماليّ  ،منشأةالنقدية للالمالي والتدفقات 
 هي وجود مستلميالقطاع العام للمنشأة المعّدة للتقارير في الرئيسية  الخصائص وبالتالي فإن من

 أومزودي الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام للحكومة  أو الخدمات
 .اراتمات ألغراض المساءلة وصنع القر معلو حصول على عام للالقطاع أخرى في ال منشأة

 

 األخر   السلطات أو األنظمة أوات التشريع
منشآت  أوكمنشآت معّدة للتقارير  اتحديده التي ينبغيلم تحدد مسودة العرض منشات القطاع العام   2.2إستنتاج

وأشارت  .التقارير المالية ذات الغرض العام إعداد ويتوجب عليها بالتالي ،المجموعة المعّدة للتقارير
التقارير المالية ذات الغرض  ينبغي عليها إعدادالقطاع العام التي وبرامج  مؤسسات نالمسودة إلى أ

 من قبلسيتم تحديدها  أو ،خرىاأل اتسلطال أو األنظمة أو اتفي التشريع سيتم تحديدهاالعام 
 الهيئات الرسمية ذات الصلة في كل منطقة.

 

خرى األ اتسلطال أو اتالتشريع دها أنه بينما تحددنظر معينة مفابعض المجاوبين عن وجهة عّبر   2.2إستنتاج
 إطار المفاهيمإال أن  ،لتقارير المالية ذات الغرض العاما يتوجب عليها إعدادالمنشات التي  فعليا  

ويقدم لمالمح الرئيسية لهذا المفهوم المنشأة المعّدة للتقارير، وأن يحدد امفهوم يجب أن يركز على 
في تحديد ما إذا كانت المنشأة  عتبارعوامل التي ينبغي أخذها بعين اإلوالمبادئ ال حول اتإرشاد

وجهة النظر تلك بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  قتنعإ وقد .المعّدة للتقارير قائمة
 .المنشأة المعّدة للتقاريرمفهوم  توضيحعلى  وأعاد تركيز نقاشاته

 

 والتطبي   التفسير
في  مبينةكما هي المنشأة المعّدة للتقارير خصائص عن مخاوفهم من أن بعض المجاوبين رب أع  2.2إستنتاج

 منفصلةت آكمنش في مؤسسة ما قطاعات معينة أو أنشطةتفسيرها لتحديد  قد يتممسودة العرض 
التقارير المالية ذات الغرض  إعداد األنشطة أوهذه القطاعات من ثم يتوجب على  .معّدة للتقارير

أنه لم يكن  أيضا  بعض المجاوبين أشار  .عاممعايير المحاسبة الدولية في القطاع ال وفقا لكافةم العا
القطاع العام األخرى  مؤسساتعلى مسودة العرض ات الواردة في رشادكيفية تطبيق اإل من الواضح

 القطاع العام الدولية. مؤسسات ،على سبيل المثال ،بما في ذلكالحكومات ستثناء إب
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أن ب اإلطارإذ يوضح  .خاوفمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذه المستجاب إ 2.2تاجإستن
 :كما أنه .عملية ال تخلو من التكاليفالتقارير المالية ذات الغرض العام هي  عملية إعداد

 يمستلموجود  إلىتشير  أن العوامل التي من المحتمل حول إضافية اتإرشاد أيضا  شمل ي 
 أوالذين يعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام للحكومة الموارد  يمزود أو خدماتال

 صنع القرارات؛ أوالمساءلة  غراضألمعلومات حصول على عام للالقطاع أخرى في ال منشأة

 القطاع وبرامج وأنشطة  مؤسسات مجموعة من لتحديدالعوامل  لهذهالمحتملة  اآلثار يشير إلى
ومؤسسات الحكومية والوكاالت الدوائر  أنها منشآت معّدة للتقارير، بما في ذلك على العام

 .القطاع العام الدولية
 

في بعض الحاالت ممارسة الحكم المهني في تحديد قد يكون من الضروري انه  إطار المفاهيم يقرّ   2.2إستنتاج
ذلك في ممارسة و  . ة للتقاريركمنشآت معدّ يجب أن يتم تحديدها كانت منشات القطاع العام  إذاما 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع تلبي أنه في ظروف معينة  اإلشارة إلىيجب  ،الحكم المهني
 منشأة أومحددة تنفذها الحكومة  أنشطة أوبرامج المستخدمين من المعلومات حول  اتإحتياجالعام 

مالية التقارير الضمن  ةمنفصل اتإفصاحذكر  عن طريقعام القطاع أخرى معّدة للتقارير في ال
كما تعتبر  .2األخرى المعّدة للتقارير في القطاع العام منشأةال أوالحكومة  لتلكذات الغرض العام 

الموارد  لجمع والمؤسسية اإلداريةوالترتيبات القائم التشريعي والتنظيمي  اإلطارمثل  األخرىعوامل ال
ومزودي  الخدمات يمستلم وجودمن المحتمل  ا إذا كانمناقشة م في أيضا  مفيدة وتقديم الخدمات 

 .المحددةت القطاع العام آمنشليعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام الذين الموارد 
 

 تقارير لل المعّدةم موعة ال منشأة
موعة المج منشأةمعين ضمن  نشاط أوما  منشأةتبرر دمج مسودة العرض الظروف التي  ذكرت  2.2إستنتاج

 :أوضحت ما يليو . القطاع العامالمعّدة للتقارير في 

  واحدة والقدرة لتوجيه أنشطة عام )أ( السلطة القطاع أخرى في ال منشأة أوالحكومة قد تمتلك
 أووقد تتعرض الحكومة  ،تلك المنشاتأنشطة ستفادة من لإلأكثر من المنشات األخرى  أو

 تلك أنشطةنتيجة  أقد تنش مالية خسارة أو ليمالعبء )ب( أخرى في القطاع العام  منشأة
 ؛ وتآالمنش

 التقارير المالية ذات الغرض التقارير المالية، يجب أن تتضمن  إعداد أهداف من أجل تحقيق
 منشأة أو ما حكومةالتي تم إعدادها فيما يخص  لمنشأة المجموعة المعّدة للتقاريرالعام 

( والمنشات التي األخرى في القطاع العام منشأةلا أو)الحكومة  تلكعام القطاع أخرى في ال
أن تحقق منافع يمكن )أ(  ذلك التوجيهنتائج عندما تكون  ،نشطتهاأ توجيهوقدرة تملك سلطة 

                                                 
" أو إعداد التقارير حسب القطاعات " 12على سبيل المثال، تقدم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مثل المعيار رقم   2

حتياجات المستخدمين من المعلومات إ" آلية لتلبية  عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام فصا اإل " 44المعيار رقم 
 حول قطاعات أو شرائح محددة في المنشأة دون أن يتم تحديدها على أنها منشآت منفصلة معّدة للتقارير. 
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 عبءلضها )ب( تعر  أو ،عام(ال أخرى في القطاع منشأة أومنافع أخرى للحكومة ) أو مالية
 .ماليةخسارة  أومالي 

 

مجلس معايير  مع وجهة نظر توافقهم إلى المجاوبين على مسودة العرض أشار العديد من  2.4إستنتاج
منشأة المجموعة  ضمن لدمجهاالمعايير  التي تفيد بضرورة تلبيةالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

التفسير  بشأنن عن مخاوفهم و ن آخر و مجاوبفي حين عّبر  .في القطاع العام المعّدة للتقارير
أن إلى  أشار المجاوبون ،في بعض الحاالتو  .للمعايير في ظروف محددة المحتملينوالتطبيق 

التي لم ال في التعامل مع الظروف فعّ  لكي يكون ةإضافيتطبيق  اتإرشاديقدم  ينبغي أن اإلطار
عن وجهة  أيضا  عدد من المجاوبين وعّبر  .بة الدولية في القطاع العاممعايير المحاس تتطرق إليها

ضمن منشأة المجموعة المعّدة للتقارير تم  التي ينبغي تلبيتها لدمجهامعايير أن ال مفادهانظر 
المعايير  ختبار تلكإحيث يمكن  ،مستوى المعايير أكثر مالئمة علىبشكل  تناولها ومعالجتها

في  الظروف المحتمل وجودهمحددة على ا أمثلة ودعموا ،متعددة ومختلفة عبر ظروفونتائجها 
 .اتإختصاصعدة 

 

أعاد هيكلة  . وقدهذه المخاوف مقنعة لمحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معايير ااعتبر  2.11نتاجإست
ومنشأة المجموعة المعّدة للتقارير للتركيز على  لمفاهيم المنشأة المعّدة للتقارير وصياغة مناقشاته

كانت المنشأة المعّدة  سواء   -امالمنشأة المعّدة للتقارير في القطاع العتحديد ليها قوم عالمبادئ التي ي
كما أن تحديد المعايير التي . من المنشآتمجموعة  أو واحدةة قطاع عام أمنش للتقارير تشتمل على

مع هذه المبادئ سيتم  ينبغي تلبيتها لدمجها ضمن منشأة المجموعة المعّدة للتقارير بما يتوافق
 توى المعايير.مس تطويره وبحثه بالكامل على
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 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ض البيانات الماليةعر 

 

 شكـر وتقديـر
 1 رقكم الكدولي المحاسكبة معيكار مكن رئيسكي بشكل  مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هكذا ويحتكوي.  الدوليكة المحاسكبة معكايير مجلك  نشره   الذي "المالية البيانات عرض"( 3002 عام المعد )

ر المعيار  للمحاسكبين الكدولي تحكادلإل التكابر  العكام القطكاع فكي الدوليكة سكبةالمحا معكايير مجلك  عكن الصكادر
إلعكداد التقكارير  الدوليكة معكاييرال مؤسسكة من بتصريح وذلك 1 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات   على

 .المالية
 

 اسكبةالمح معكايير مجلك  نشكره الكذي الكنص هكو الماليكة التقكارير إلعكداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعككايير الدوليككة  منشككورات دائككر ر  مككن مباشككر    منكك  نسكك  علككى الحصككو  ويملككن اإلنجليزيككة  باللغككة الدوليككة

 أتككك   ألككك  6 أم 4 سككي إي لنكككدن سككتريت  لكككانون 20 الطككابا الو  وعنوانهكككا  إلعككداد التقكككارير الماليككة
 .المتحد  الممللة

 orgpublications@ifrs.: اإلللتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإلللتروني موق ال
 

 والمنشكككورات العكككرض ومسكككودات الدوليكككة المحاسكككبة ومعكككايير الماليكككة التقكككارير إلعكككداد الدوليكككة المعكككايير إن
إلعكككداد التقكككارير  الدوليكككة معكككاييرال لمؤسسكككة ليفتكككأ حقكككوا هكككي الدوليكككة المحاسكككبة معكككايير لمجلككك  الخكككر 
 .المالية

 
“IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting  Standards,” 

and “International Financial Reporting Standards” معككاييرال لمؤسسككة تجاريككة عالمككات هككي 
 .المؤسسة هذهر  موافقة بدون بإستخدامرها سمحي وال  إلعداد التقارير المالية الدولية
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  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

تم 
 إلغاءه

 3011 ألتوبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 

 3010ير ينا 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ5

 3010يناير  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  57

  3010يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  57
 3010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على 

 3010ع العام نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطا التحسينات على  تعدي  20

  3010يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  23
 3010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على 
 3010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 3010يناير  32ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا جديد أ77

 عرض البيانات المالية -1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 
تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 

 . 3014يناير  17
 

 . 3000في مايو  " عرض البيانات المالية " 1ي القطاع العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي ف
 

 بعد تنقيح .  1مجل  معايير المحاسبة الدولية معيار القطاع العام    أصدر3006وفي ديسمبر 
 

من خال  معايير القطاع العام  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت  تم تعدي  
 التالية: 
 (3011 ألتوبر)الصادر  في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  التحسينات 

  (3010)الصادر  في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  الصادر في يناير الدوات المالية: العرض " 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
3010) 

 الصادر الدوات المالية: االعتراف والقيا  " 37لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة ا( "
 (3010في يناير 

  الصادر في الدوات المالية: اإلفصاحات " 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (3010يناير 

  (3010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 3010يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  101

 3010يناير  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  137

 3010يناير  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  142

 3010يناير  20عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال جديد أ142

 3010يناير  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب142

 3010يناير  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج142

 3010يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د142

 3010يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعدي  170

 3010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  جديد أ172

 3010يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب172

 3010يناير  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج172

 3010بة الدولية في القطاع العام نوفمبر معايير المحاس التحسينات على  جديد د172
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 جمي  تتساو . 177-1 الفقرات في مبين "المالية البيانات عرض" 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سكياا وفكي منك  الهكدف سكياا فكي 1 العكام القطكاع فكي الكدولي المحاسكبة معيار ي قرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات
 فكي الكدولي المحاسكبة معيكار ويقكدم. "العكام القطكاع فكي الدوليكة المحاسكبة يرر معكاي إلكى مقدمكة"و اإلسكتنتاجات أسا 
 وتطبيكككا إلختيكككار أساسكككا  " والخطكككاء المحاسكككبية التقكككديرات فكككي التغيكككرات المحاسكككبية  السياسكككات" 2 العكككام القطكككاع

 .الواضحة اإلرشادات غيابر  في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
ان الطريقة التي يتم من خاللها عرض البيانات المالية لألغراض الهدف من هذا المعيار هو بي نإ .1

المقارنة بين ل  من البيانات المالية للمنشأ  للفترات السابقة  إملانيةضمان  أج العامة من 
عتبارات الللية إل  ولتحقيا هذا الهدف  يبين هذا المعيار اأخر والبيانات المالية الخاصة بمنشآت 

ات المالية واإلرشادات بشأن هيل  هذه البيانات والحد الدنى من المتطلبات الخاصة بعرض البيان
 عترافاإلستحقاا المحاسبي  أما إلا أسا الخاصة بمحتو  البيانات المالية المعد  بموجب 

من معايير  أخر والقيا  واإلفصاح بشأن المعامالت الخاصة والحداث الخر  فتتناولها معايير 
 .في القطاع العام المحاسبة الدولية

 

 النطاق 
العامة المعدة والمعروضة  لألغراضيجب تطبيق هذا المعيار في عرض كافة البيانات المالية  .6

 .في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  ستحقاق المحاسبي إلبموجب أساس ا
 

المستخدمين الذين هم ليسوا البيانات المالية لألغراض العامة هي البيانات المعد  لتلبية حاجات  نإ .2
  ويشم  دقيقةمن معلومات  اتهمإحتياجفي وض  يتيح لهم طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبي 

مستخدمو البيانات المالية لألغراض العامة دافعي الضرائب ودافعي الرسوم وأعضاء الهيئات 
لمالية لألغراض العامة اإلعالم والموظفين  وتتضمن البيانات ا  التشريعية والدائنين والمزودين

البيانات المعروضة بشل  منفص  أو ضمن مستند عام آخر مث  التقرير السنوي  وال ينطبا هذا 
 المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصر .

 

ينطبا هذا المعيار بشل  متلافئ على جمي  المنشآت إذا لانت بحاجة إلعداد البيانات المالية  .4
يانات المالية المنفصلة  لما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الموحد  أو الب

 ". البيانات المالية الموحد  والمنفصلة"  6
 

 .األعمال الحكومية مؤسسات بإستثناءعلى جمعي منشآت القطاع العام يطبق هذا المعيار  .5
 

" الصادر  عن مجل  معايير  امالمقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع توضح " .6
العما  الحلومية تطبا المعايير الدولية إلعداد  مؤسساتالمحاسبة الدولية في القطاع العام بأن 

 مؤسسات العما التقارير المالية الصادر  عن مجل  معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 أدناه.  5الحلومية في الفقر  

 

 تعريفات 

  -ي التالية المحددة لها:ناللمع وفقا  ت التالية في هذا المعيار تستخدم المصطلحا .7

بموجبه بالمعامالت  عترافاإلمحاسبة يتم  أساسيعني   (Accrual basis)ستحقاقإلأساس ا
 فإنما يعادله(، ولذلك  أودفع النقد  أو إستالمواألحداث األخرى عند وقوعها )وليس فقط عند 

سجالت المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات المعامالت واألحداث تسجل في ال
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ستحقاق هي إلبها بموجب محاسبة ا عترافاإلالعناصر التي يتم  نإالزمنية الخاصة بها. 
 / حقوق الملكية واإليراد والمصاريف.صولوصافي األ اتلتزامواإل  صولاأل
 

 أنجة ألحداث سابقة، ويتوقع هي الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتي (Assets) صولاأل
 خدمة للمنشأة. إمكانية وأة مستقبلية إقتصاديتتدفق منها منافع 

 

تعني المنافع  اإلقتصادية المستقبلية  (Contributions from owners)مساهمات المالكين
أو إمكانية الخدمة التي ساهمت بها للمنشأة أطراف من خارج المنشأة، بإستثناء تلك التي ينجم 

ات للمنشأة والتي تنشئ حصة مالية في صافي األصول/ حقوق الملكية في المنشأة إلتزامنها ع
   -التي:

توزيعات المنافع  اإلقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة ( 1)تنقل الحق في كل من  (أ)
من قبل المنشأة خالل فترة حياتها بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لتقدير المالكين 

ات في حالة لتزاموكذلك في توزيعات أية زيادة في األصول عن اإل ( 6)يهم، أو ممثل
 تصفية المنشأة؛ و/ أو 

 يمكن بيعها أو استبدالها أو تحويلها أو استعادتها. (ب)
 

تعني المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو  (Distributions to owners) التوزيعات للمالكين
على  ة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كانت عائدا  إمكانية الخدمة التي توزعها المنشأ

 اإلستثمار أو إستردادا  لالستثمار.
 

تعني مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة  (Economic entity) المنشأة اإلقتصادية
 واحدة مسيطرة ومنشأة واحدة أو أكثر مسيطر عليها.

 
تصادية أو إمكانية الخدمة خالل هي اإلنخفاض في المنافع اإلق  (Expenses) المصاريف

ات تؤدي إلتزامفترة التقرير التي تكون على شكل تدفقات صادرة أو إستهالك لألصول أو تكبد 
 إلى إنخفاض في صافي األصول/ حقوق الملكية بإستثناء تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكين.

 
ني المنشأة تع (Government Business Enterprise) مؤسسة األعمال الحكومية

  -التي لها كافة الخصائص التالية:
 تملك صالحية التعاقد بإسمها؛ (أ)

 أوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام باألعمال؛ (ب)

تبيع السلع والخدمات، أثناء سير أعمالها العادية، لمنشآت أخرى مقابل ربح أو إسترداد  (ج)
 التكلفة بكاملها؛

مستمر لتكون إستمرارية المنشأة) بإستثناء مشتريات ال تعتمد على التمويل الحكومي ال (د)
 المنتجات على أساس تجاري(؛ و 

 (   تسيطر عليها منشأة قطاع عام.ه)
 

يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما ال تكون  (Impracticable)التطبيق قابلغير 
 بذلك.  المنشأة قادرة على تطبيقه بعد بذل ما في وسعها من جهود معقولة للقيام
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ات الحالية للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقة، والتي لتزامهي اإل  (Liabilities) اتلتزاماإل 
يتوقع أن  تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضمن منافع إقتصادية 

 أو إمكانية خدمة.
 

و بياناتها الخاطئة هامة إذا كان تكون حذوفات البنود أ (Material) األهمية النسبية )المادية(
من الممكن أن تؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على قرارات أو تقييمات المستخدمين التي تجري 
على أساس البيانات المالية. وتعتمد األهمية النسبية على طبيعة ومقدار الحذف أو البيان 

البند، أو كالهما، هو  الخاطئ المقدر في الظروف المحيطة. ويمكن أن تكون طبيعة أو حجم
 العامل المحدد. 

 

هي الحصة المتبقية في أصول  (Net assets/equity) صافي األصول/ حقوق الملكية
 اتها.إلتزامكافة  المنشأة بعد إقتطاع

 
تحتوي المعلومات إضافة إلى تلك المعروضة في بيان المركز المالي  (Notes) المالحظات

غيرات في صافي األصول/ حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي. وبيان األداء المالي وبيان الت
وتقدم المالحظات شروحات وصفية أو تحليال  للبنود المفصح عنها في تلك البيانات والمعلومات 

 حول البنود غير المؤهلة لإلعتراف بها في تلك البيانات.
 

اديةاالقتصادية أو إمكانية هو إجمالي  التدفق الوارد من المنافع اإلقتص (Revenue) اإليراد
الخدمة خالل فترة تقديم التقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة  إلى زيادة في صافي 

 األصول/ حقوق الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين.
 

هذا  ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في
 المصطلحات قائمةالمعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير األخرى، ويعاد ذكرها في 

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

: الماليكة الدوات" 32 العكام القطكاع فكي الكدولي المحاسبة معيار في موضحة التالية المصطلحات إن   أ5
 :32 المعيار في لها المحدد  بالمعاني المعيار هذا في وت ستخدم "العرض

 الفقرتين في موصوفة) مللية حا أدا  أنها على والمصنفة للتداو  المطروحة المالية الدا  (أ)
  ؛(32 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من 16و 17

 المنشأ  أ صو  صافي من تناسبية حصة آخر طرف بتسليم إلتزاما المنشأ  على تفرض أدا  (ب)
 معيار من 12 و 15 الفقرت ين في موصوفة) مللية حا أدا  أنها على وت صنف ةالتصفي عند  

 (. 32 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 

 قتصاديةإلالمنشأة ا
تقديم التقارير المالية  لتعريف  غراضقتصادية" في هذا المعيار  لإليستخدم مصطلح "المنشأ  ا .2

 منشآت مسيطر عليها. أيةيطر  و مجموعة من المنشآت التي تتألف من منشأ  مس
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قتصادية مث  "المنشأ  إللألشار  الى المنشأ  ا أخر مصطلحات  حيانلتستخكدم في بعكض ا .7
 دارية" و"المنشأ  المالية" و"المنشأ  الموحد " و"المجموعة".إلا

 

  ا تجارية  فعلى سبي  المث أهدافية و إجتماعقتصادية منشآت ذات سياسة إلقد تتضمن المنشأ  ا .10
 

ي  إسمسلان مقاب  رسم إلة تشم  منشآت توفر اإقتصاديسلان الحلومي منشأ  إلقد تلون دائر  ا
 تجاري. أسا ولذلك منشآت توفر خدمات السلن على 

 

 مكانية الخدمة إقتصادية المستقبلية أو إلالمنافع ا
السل  والخدمات التي تستخدم لتقديم  صو ها  والأهدافالوسيلة للمنشآت لتحقيا  صو توفر ال .11

" ما ا غالبا  هفإنمباشر   المنشأ   وللنها ال تولد صافي  تدفقات نقدية وارد  بشل    أهدافحسب 
التي تستخدم في توليد تدفقات نقدية داخلة  صو "املانية الخدمة"  وال توصف بأنها تتضمن

ما  وارد  لثيرا   ا تتضمن" فوائد لتوليد صافي تدفقات نقديةهأنما توصف ب" صافية فهي لثيرا  
تستخدم  أنغراض التي يملن لة مستقبلية". ولتحقيا لافة اإقتصاديتوصف بأنها تتضمن "مناف  

" املانية الخدمة أوية المستقبلية قتصادإلهذا المعيار يستخدم المصطلح "المناف  ا فإن صو فيها ال
 .صو ية لألساسللوصف الخصائص ا

 

 الحكومية عمالألامؤسسات 
من المنشآت التجارية مث  المرافا العامة  والمنشآت  لال   ؤسسات العما  الحلوميةمتشم   .13

عما  الحلومية في جوهرها عن المنشآت لا مؤسساتالمالية مث  المؤسسات المالية  وال تختلف 
عما  الحلومية لا مؤسساتالخاص  وعاد  تعم   في القطاع العامالتي تقوم بأنشطة مشابهة 

محدود  بتقديم خدمات للمجتم  يطلب منها  اتإلتزامعلى بعضها  أن  بالرغم من لتحقيا الربح
مقاب   أوبدون مقاب   ماإفراد والمنظمات في المجتم  بالسل  والخدمات لبموجبها تزويد بعض ا

 إذابشأن تحديد ما   رشادإلا عليها 6العامفي القطاع يوفر معيار المحاسبة الدولي  . رسوم زهيد 
 إذايشار الى ذلك عند تحديد ما  أنتقديم التقارير المالية  ويجب  غراضسيطر  موجود  للانت ال

 .في القطاع العام أخر من قب  منشأ   حلومية مسيطر عليها أعما لانت منشأ  
 

 األهمية النسبية )المادية(
ون بالتالي إن تقييم فيما إذا لان الحذف أو البيان الخاطئ يؤثر على قرارات المستخدمين  ويل .12

هاما  يتطلب دراسة خصائص أولئك المستخدمين. وي فترض أن لد  المستخدمين معرفة معقولة 
بالقطاع العام والنشطة اإلقتصادية والمحاسبة لما لديهم رغبة في دراسة المعلومات بدرجة معقولة 

على نحو معقو  من اإلجتهاد. لذلك ينبغي أن يأخذ التقييم بعين اإلعتبار ليف يملن أن ي توق  
 بأن يتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون بهذه الخصائص في إتخاذ القرارات وتقييمها. 

 



 عرض البيانات المالية

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   27 

 / حقوق الملكية  صولصافي األ

/ حقوا المللية في هذا  المعيار للرجوع للمقيا  المتبقي في صو يستخدم مصطلح صافي ال .14
/ حقوا المللية صو (  وقد يلون صافي الاتتزاملاإلمطروحا  منها  صو بيان المرلز المالي )ال

/ حقوا صو بدال من مصطلح صافي ال أخر مصطلحات  إستخدامسالبا   ويملن  أو موجبا  
 يلون معناها واضحا . أنالمللية شريطة 

 

 البيانات المالية  هدف

ت التي تقوم بها لمنشأ  والمعاماللالبيانات المالية هي عبار  عن تمثي  هيللي للمرلز المالي  نإ .17
العامة هي توفير معلومات حو  المرلز المالي  غراضالبيانات المالية لأل أهدافهذه المنشأ   و 

داء والتدفقات النقدية الخاصة بالمنشأ  والتي تلون مفيد  لنطاا واس  من المستخدمين في لوا
التقارير المالية  أهداف فإنوتقييم القرارات المتعلقة بتوزي  الموارد  وعلى وج  الخصوص  إتخاذ
 إتخاذتلون توفير المعلومات المفيد  لعملية  أنيجب في القطاع العام غراض العامة لذات ا

 -القرار  وبيان مد  مسؤولية المنشأ  عن الموارد الموللة لها  وذلك من خال :

 توفير معلومات حو  المصادر وتوزي  واستخدمات الموارد المالية؛ (أ)

 و  ليفية تموي  المنشأ  لنشطتها وتلبيتها لمتطلباتها النقدية؛توفير معلومات ح (ب)

 ها اتإلتزامتوفير معلومات مفيد  في تقييم قدر  المنشأ  على تموي  أنشطتها وتلبية  (ج)

 ؛وتعهداتها

 توفير معلومات حو  الوض  المالي للمنشأ  والتغيرات فيها؛ و (د)

شأ  بالنسبة لتلاليف الخدمة واللفاء  توفير معلومات للية مفيد  في تقييم أداء المن ( ه)
 واإلنجازات.

 

متوق    أوباإلضافة الى ما سبا قد يلون للبيانات المالية لألغراض العامة لذلك  دور تنبؤي  .16
وتقوم بتوفير المعلومات المفيد  في التنبؤ بمستو  الموارد المطلوبة للعمليات المستمر   والموارد 

عمليات المستمر   والمخاطر والشلوك المرتبطة بذلك.  يملن لذلك التي يملن توليدها من خال  ال
  -توفر التقارير المالية للمستخدمين المعلومات التي: أن

ستخدامتم الحصو  على الموارد و  إذاتبين ما  (أ) ؛ للموازنة التقديرية المعتمد  قانونيا   وفقا  ها ا 
 و

ستخدامتم الحصو  على الموارد و  إذاتبين ما  (ب) للمتطلبات القانونية والتعاقدية  بما  وفقا  ها ا 
 فيها الحدود المالية التي تضعها سلطات التشري  المناسبة.
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  -:المنشأ  توفر البيانات المالية معلومات حو  أنيجب   لتحقيا هذه الهداف .15

 ؛صو ال  (أ)

 ؛اتلتزاماإل (ب)

 / حقوا المللية؛صو صافي ال (ج)

 يراد؛إلا (د)

 مصاريف؛ وال  ( ه)
 و ؛في صافي الصو / حقوا الملليةالتغيرات الخر   (و)

 التدفقات النقدية. (ز)

 

ا الهداف مناسبة لغرض تحقيقد تلون المعلومات الوارد  في البيانات المالية  على الرغم من أن .12
تلون قادر  على تحقيا لافة هذه الهداف   أنمن غير المحتم    فإن  17المذلور  في الفقر  

اص في المنشآت التي ال يلون هدفها الساسي تحقيا يحدث هذا بشل  خ أنومن المحتم  
يلون المدراء مسؤولين عن تحقيا تقديم الخدمة باإلضافة الى تحقيا  أنالربح  حيث يحتم  

من   فإنبالنسبة للمعلومات التلميلية  بما في ذلك البيانات غير المالية   أماالهداف المالية. 
لنشطة المنشأ  خال   شموال   ألثرالية وذلك لتوفير صور  المملن تقديمها الى جانب البيانات الم

 تلك الفتر .

 

 المسؤولية عن البيانات المالية 

ات وعبرها  باإلضافة الى ذلك ختصاصإلتختلف مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية ضمن ا .17
 إعتمادبين من هو مسؤو  عن إعداد البيانات المالية ومن هو مسؤو  عن  ختصاصإلفقد يميز ا

المرالز التي قد تلون مسؤولة عن  أوعرض هذه البيانات  وتتضمن المثلة على الشخاص  أو
الفرد الذي  ما يعادلها( أوإعداد البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الفردية )مث  الدوائر الحلومية 

 أولية المرلزية )المدير التنفيذي(  ولذلك رئي  الولالة الما أويرأ  المنشأ  )الرئي  الدائم 
 المحاسب العام(. أوالمسؤو  المالي الرئيسي مث  المراقب المالي 

 

ا عاد  تق  بشل  مشترك على رئي  هفإنمسؤولية إعداد البيانات المالية الموحد  للحلومة لل   أما .30
( ووزير المحاسب العام أوالمسؤو  المالي الرئيسي مث  المراقب المالي  أوالولالة المالية المرلزية )

 من يعادل (. أوالمالية )

 

 مكونات البيانات المالية 

  -جزاء المكونة التالية:ألتحتوي مجموعة البيانات المالية الكاملة على ا .61

 بيان المركز المالي؛ (أ)
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 بيان األداء المالي؛ (ب)

 حقوق الملكية؛ /صولبيان التغيرات في صافي األ (ج)

 بيان التدفق النقدي؛  (د)

موازنتها المصادق عليها للجمهور، مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية  عندما توفر المنشأة (ه) 
 إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كعمود موازنة في البيانات المالية؛ و

المالحظات، التي تشمل ملخصا  بالسياسات المحاسبية الهامة والمالحظات التفسيرية  )و( 
 األخرى.

 

وعبره  حيث يملن  ختصاصإلبأسماء متنوعة ضمن ا 31فقر  يشار الى الملونات المدرجة في ال .33
  أما اتلتزامواإل صو ية العمومية أو بيان النااإلشار  لبيان المرلز المالي أيضا على أن  الميز 

بيان  أوبيان الداء المالي فيملن أيضا اإلشار  الي  ببيان اإليرادات والمصروفات أو بيان الدخ  
الرباح والخسائكر  وقكد تحتكوي اإليضاحكات حكو  البيانات المالية على بيان  أوحساب التشغي  

 ات.ختصاصإلبنود يشار اليها بالجداو  في بعض ا
 

في تاري  التقرير وتدفا  وتعهداتهاتوفر البيانات المالية للمستخدمين معلومات حو  موارد المنشأ   .32
د  للمستخدمين في تقييم قدر  المنشأ  على الموارد بين تواري  التقارير  وتعد هذه المعلومات مفي

ستمرار بتوفير سل  وخدمات عند مستو  معين  ومستو  الموارد التي قد تحتاج اليها المنشأ  في إلا
 ها بتقديم الخدمة.اتإلتزامستمرار في تلبية إلالمستقب  بحيث تستطي  ا

 

موازنات  أوخصصات تخض  منشآت القطاع العام عاد  لحدود خاصة بالموازنة على شل  م .34
ما يعادلها(  والتي قد تصبح سارية المفعو  من خال  التشري  الذي يمنح التفويض  أومصرح بها )

بذلك  وقد توفر التقارير المالية ذات الغراض العامة التي تقدمها منشآت القطاع العام معلومات 
ستعمالتم الحصو  على الموارد و  إذاحو  ما  ي طلب من . تقديرية المعتمد  قانونيا  للموازنة ال وفقا  ها ا 

المنشآت التي توفر موازناتها المصادا عليها للجمهور أن تلتزم بمعيار المحاسبة الدولي في 
." وبالنسبة للمنشآت الخر   عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 34القطاع  العام 

قارنة بين المبالغ المقدر  في الموازنة للفتر  تتضمن البيانات المالية م أنويشج  هذا المعيار على 
التي قدمت عنها التقارير حيث تلون البيانات المالية والموازنة معدتان على نف  السا  

لهذه المنشآت من المملن عرضها بطرا المحاسبي.  بالنسبة لطريقة تقديم التقرير حو  الموازنة 
  -:مختلفة  متضمنة

 العمد  للبيانات المالية م  أعمد  منفصلة للمبالغ المقدر  في الشل  الملون من  إستخدام
ات عن الموازنة أو إختالفالموازنة والمبالغ الفعلية  لما يملن عرض عمود يبين أية 

 ؛ والمخصصات لجع  التقرير ملتمال  
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  )في  ( عن إعداد البيانات المالية يبين المسئولين) المسئو تقديم بيان من قب  الفرد )الفراد
ذا تم تجاوز أية مبالغ مقدر  في الموازنة أو   لم يتم تجاوز المبالغ المقدر  في الموازنة  أن وا 

المخصصات  أو تلبد نفقات دون تخصيص أو دون شل  آخر من التفويض عندئذ يملن 
 عن التفاصي  في حاشية البند صاحب العالقة في البيانات المالية. اإلفصاح

 

 المنشأ  أداء تقييمر  في المستخدمين لمساعد ر  إضافية   معلومات   عرضر  ىعل المنشآت تشجي  يتم .37
دارترها  هذه تتضمن أن ويملن. الموارد توزي  حو  القرارات وتقييمر  اتخاذر  إلى باإلضافةر  لأل صو  وا 

( ب) أداء  مؤشرات( أ) شل  على المنشأ  ونتائج مخرجات حو  تفاصي  اإلضافية المعلومات
 انجازات حو  اإلدار  من أخر  تقارير( د) للبرنامج  مراجعة عمليات( ج) خدمة ال أداء بيانات
 . التقارير إعداد فتر  خال  المنشأ 

 

ين التشريعية والتنظيمية نامتثا  للقو إلعن معلومات حو  مد  ا اإلفصاحشج  المنشآت على تلما  .36
ذاوغيرها من النظمة المفروضة من الخارج  و  متثا  في إلمات حو  الم يتم تضمين معلو  ا 

البيانات المالية  فقد يلون من المفيد وض  مالحظة لإلشار  لية وثائا تحتوي على هذه 
متثا  قد تلون مناسبة لغراض المسؤولية  وقد تؤثر على تقييم إلالمعرفة بعدم ا أنالمعلومات. 

لون لهذه المعرفة تأثير على قد ي  أنالعمليات المستقبلية  لما  إتجاهالمستخدم الداء المنشأ  وعلى 
 القرارات المتعلقة بالموارد التي سيتم تخصيصها للمنشأ  في المستقب .

 

 عتبارات الكلية إلا
 

 في القطاع العام متثال لمعايير المحاسبة الدولية إلالعرض العادل وا
 

الخاصة للمنشأة تعرض البيانات المالية المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية  أنيجب  .67
يقتضي العرض العادل تمثيل آثار المعامالت واألحداث والظروف األخرى بشكل بشكل عادل، 

ات واإليرادات والمصاريف المبينة في لتزامصحيح وفقا  لتعريفات ومعايير اإلعتراف باألصول واإل 
لمحاسبة الدولية ويؤدي التطبيق المناسب لمعايير امعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

لتحقيق العرض مالية البيانات إلستغالل الة عند الضرورة إضافيات إفصاحمع في القطاع العام 
 .العادل

 

 أنفي القطاع العام يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية  .62
ا هأنعدم وصف البيانات المالية بويجب تقدم بيانا  صريحا  وواضحا  عن اإلمتثال في اإليضاحات، 

كانت تمتثل لكافة متطلبات كل معيار  إذاال إفي القطاع العام ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية 
 .في القطاع العاممحاسبة دولي منطبق 

 
في لافة الحاالت فعليا  يتحقا العرض العاد  من خال  اإلمتثا  لتطبيا معايير المحاسبة الدولية  .37

  -العام   أيضا  يتطلب العرض العاد  ما يلي: في القطاع

 " 2إختيار وتطبيا السياسات المحاسبية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 2". ويصف المعيار  السياسات المحاسبية  والتغيرات في التقديرات المحاسبية والخطاء
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ر  بعين اإلعتبار في غياب معيار ينطبا تسلسال  هرميا  لإلرشادات الرسمية التي تأخذها اإلدا
 بشل  محدد على بند معين. 

يوفر معلومات مناسبة  بالسلوب الذيمحاسبية السياسات المعلومات بما في ذلك ال لعرض (ب)
  .وموثوقة وقابلة للمقارنة والفهم

بالمتطلبات المحدد  في معايير المحاسبة  لتزامتقديم إفصاحات إضافية عندما يلون اإل (ج)
ولية في القطاع العام غير لافي لتملين المستخدمين من فهم أثر معامالت معينة وأحداث الد

 وظروف أخر  على المرلز المالي والداء المالي للمنشأ . 
 

ال يتم تصحيح السياسات المحاسبية غير المناسبة من خالل اإلفصاح عن السياسات  .00
 يرية. المحاسبية المستخدمة أو المالحظات أو المواد التفس

 
بمتطلب معين في أحد المعايير  لتزامفي الحاالت النادرة جدا  التي تخلص فيها اإلدارة إلى أن اإل  .01

من شأنه أن يكون مضلال  للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في 
ذا كان اإلطار إ 06هذا المعيار، للمنشأة أن تحيد عن ذلك المتطلب بالطريقة المبينة في الفقرة 

 التنظيمي ذو الصلة يقتضي مثل هذا الحياد أو ال يمنعه بطريقة أخرى. 
 

، فإنها ينبغي أن تفصح 01عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد المعايير وفقا  للفقرة  .06
  -عما يلي:

ائها بأن اإلدارة قد خلصت إلى أن البيانات المالية تعرض بعدل المركز المالي للمنشأة وأد (أ)
 المالي وتدفقاتها النقدية؛

ستثناء أنها حادت عن متطلب إبأنها التزمت بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ب (ب)
 معين لتحقيق العرض العادل؛ 

عنوان المعيار الذي حادت عنه المنشأة، وطبيعة الحياد، بما في ذلك المعالجة التي  (ج)
المعالجة مضللة للغاية بحيث تتعارض مع سيقتضيها المعيار، والسبب وراء كون تلك 

 هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا المعيار، والمعالجة المتبناة؛ و

األثر المالي للحياد على كل بند في البيانات المالية الذي كان سيتم اإلبالغ عنه أثناء  (د)
 مع المتطلب وذلك لكل فترة معروضة.  لتزاماإل 

 
ن متطلب معين في أحد المعايير في فترة سابقة، ويؤثر ذلك الحياد على عندما تحيد المنشأة ع .00

المبالغ المعترف بها في البيانات المالية للفترة الحالية، ينبغي أن تقوم المنشأة باإلفصاحات 
 )ج( و)د(.  06المبينة في الفقرة 
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ة عن متطلب معين في يد المنشأ  في فتر  سابقد  على سبي  المثا   عندما تح22ت طبا الفقر   .24
ات ويؤثر ذلك الحياد على قيا  التغيرات في لتزامأحد المعايير فيما يخص قيا  الصو  أو اإل

 ات المعترف بها في البيانات المالية للفتر  الحالية.لتزامالصو  واإل

 
المعايير بمتطلب معين في أحد  لتزامفي الحاالت النادرة جدا  التي تخلص فيها اإلدارة إلى أن اإل   .05

من شأنه أن يكون مضلال  للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في 
هذا المعيار، لكن اإلطار التنظيمي ذو الصلة يمنع الحياد عن المتطلب، لذلك ينبغي أن تقلل 

 من خالل اإلفصاح عما لتزامالمنشأة، إلى أقصى حد ممكن جوانب التضليل الملحوظة في اإل 
  -يلي:
  زامـلتعنوان المعيار المعني، وطبيعة المتطلب، والسبب وراء إستنتاج اإلدارة بأن اإل  (أ)

بالمتطلب هو مضلل للغاية بحيث تتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه 
 في هذا المعيار؛ و

يق التعديالت على كل بند في البيانات المالية التي خلصت اإلدارة بأنها ضرورية لتحق (ب)
 عرض عادل وذلك لكل فترة معروضة.

 
  يتعارض بند معلومات معين م  هدف البيانات المالية عندما ال يمث  27-21لغرض الفقرات  .26

المعامالت والحداث والظروف الخر  التي يقصد تمثيلها أو يملن أن ي توق  بأن يمثلها على نحو 
تي يتخذها مستخدمو البيانات المالية. وعند معقو   ومن المحتم  أن يؤثر بالتالي على القرارات ال

بمتطلب محدد في أحد المعايير من شأن  أن يلون مضل  جدا  بحيث  لتزامتقييم فيما إذا لان اإل
يتعارض م  هدف البيانات المالية الموضح في هذا المعيار  فإنن على اإلدار  أن تأخذ بعين 

  -اإلعتبار:

 ت المالية ضمن الظروف المعينة؛ والسبب وراء عدم تحقيا هدف البيانا (أ)

ليفية إختالف ظروف المنشأ  عن ظروف المنشآت الخر  التي تلتزم بالمتطلب. وفي  (ب)
حا  التزمت منشآت أخر  في ظروف مشابهة بالمتطلب  يلون هناك إفتراض قاب  

المنشأ  بالمتطلب لن يلون مضلال جدا  بحيث يتعارض م  هدف  إلتزامللنقض بأن 
 المالية الموضح في هذا المعيار. البيانات 

 
بمتطلبات إعداد  لتزامإن الحياد عن متطلبات معيار محاسبة دولي في القطاع العام من أج  اإل .25

 يتعارض م  هدف البيانات  معين ال يشل  حيادا   إختصاصالتقارير المالية القانونية/التشريعية في 
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مث  هذا . وفي حا  لان 21ي  في الفقر  المالية الموضح في هذا المعيار لما هو منصوص عل
 الحياد هاما  فإن  ال يملن للمنشأ  أن تدعي بأنها تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 

 المنشأة إستمرارية 
 أن، ويجب ستمرار في عملهاإلالمنشأة على ا تقييم لقدرة إجراءعند إعداد البيانات المالية يجب  .02

ية إستمرار لتقييم األشخاص المسؤولون عن إعداد البيانات المالية على أساس يقوم بهذا ا
في حال عدم وجود بديل  أو ، وقف أعمالها أوكانت هناك نية لتصفية المنشأة  إذاال إ، المنشأة
عندما يكون األشخاص المسؤولون عن إعداد البيانات المالية  عند . ال القيام بذلكإواقعي 
كبيرا  الظروف التي تثير شكا   أوى علم بوجود حاالت عدم تأكد تتعلق باألحداث تقييمهم عل إجراء

لم يتم  إذا أماعن حاالت عدم التأكد هذه،  اإلفصاحنه يجب إستمرار فإلحول قدرة المنشأة على ا
عن هذه الحقيقة مع  اإلفصاحيجب  هفإنية المنشأة إستمرار إعداد البيانات المالية على أساس 

المنشأة بأنها منشأة  إعتباروسبب عدم ، الذي استخدم في إعداد البيانات المالية ذكر األساس
 مستمرة.

 

ا ستستمر في عملها هأنوب  المنشأ  هي منشأ  مستمر  أن إفتراضتعد البيانات المالية عاد  على  .27
ية المنشأ  ر إستمرالانت فرضية  إذاوعند تقييم ما   وتلبية واجباتها القانونية في المستقب  المنظور

عتبار لافة إلخذ في العلى الشخاص المسؤولين عن إعداد البيانات المالية ا فإنمناسبة 
على  تلون مدت  اثنى عشر شهرا   أنوالذي يجب على الق   لمستقب  عن االمعلومات المتوفر  

 وللن  غير محدد بتلك الفتر .  البيانات المالية إعتمادق  من تاري  لا
 

ية إستمرار وال يملن التنبؤ بتقييم فرضية   عتبار على الحقائا المتوفر  في ل  حالةإلة اتعتمد درج .40
وقد تلون هناك ظروف   المالء  الذي يطبا عاد  على منشآت العما  إختبارالمنشأ  من خال  
الء   ختبارات المعتاد  للسيولة والمالء  الخاصة بالمنشأ  العادية للتصفية والمإلمعينة تظهر فيها ا

إال أن هناك عوام  أخر  توحي برغم ذلك أن المنشأ  هي منشأ    غير مرغوب بها اهأنالمستمر  
  -على سبي  المثا :  مستمر 

سلطة فرض أسعار أو ضرائب قد  فإن  لانت الحلومة منشأ  مستمر  إذاا عند تقييم م (أ)
فترات ممدد  ها منشآت مستمر   حتى ولو لانت تعم  لإعتبار تملن بعض المنشآت من 

 و ؛بصافي أصو / حقوا مللية سلبي

 أنقد يوحي إجراء تقييم لبيان مرلزها المالي في تاري  التقرير ب  بالنسبة للمنشأ  الفردية (ب)
يات تموي  متعدد  إتفاققد تلون هناك   أنعلى   فرضية المنشأ  المستمر  ليست مناسبة

 المنشأ . عم  إستمرارالسنوات أو ترتيبات أخر  موضوعة لضمان 
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لانت فرضية المنشأ  المستمر  مناسبة يتعلا بشل  رئيسي بالمنشآت الفردية ولي   إذاتحديد ما  نإ .41
الشخاص المسؤولين عن إعداد البيانات المالية قد  فإنوبالنسبة للمنشآت الفردية   بالحلومة لل 

عتبار إلى الخذ في اال  ية المنشأ  صحيحإستمرار لان أسا   إذاتقييمهم ما  أثناء  يحتاجون
الهيللة المحتملة والمعلن  إعاد )ب( الداء الحالي والمتوق  )أ( المتعلقة سلسلة واسعة من العوام  
 باإلضافة)د(   التموي  الحلومي إستمرار إحتما  أوتقديرات اإليراد )ج(   عنها للوحدات التنظيمية

ية إستمرار فرضية  أن إستنتاجالمناسب يصبح من  أنالى المصادر المملنة للتموي  البدي  قب  
 المنشأ  مناسبة.

 

 العرض  إتساق

ال إيجب اإلبقاء على عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من  فترة الى الفترة التي تليها  .26
 -:إذا

إنه من الواضح، بعد حدوث تغير كبير في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لبياناتها  (أ)
 لمعايير إختيار وتطبيق  و تصنيف آخر سيكون أكثر مالئمة نظرا  المالية، بأن عرض أ

 ؛ أو 0السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إجراء تغيير في العرض.في القطاع العام تطلب معيار محاسبة دولي  (ب)

 

هناك حاجة لعرض  أنلية مراجعة لعرض البيانات الما أوبي  لبير  أو إمتالكقد يوحي حدوث  .42
يمث  واحد  من  إدخارفعلى سبي  المثا  قد تبي  المنشأ  مصرف   البيانات المالية بشل  مختلف

قتصادية المتبقية بشل  رئيسي خدمات إلوحداتها اللثر أهمية المسيطر عليها وتقدم الوحد  ا
يلون عرض البيانات  نأوفي هذه الحالة من غير المحتم    وخاصة بالسياسة إدارية إستشار 

للمنشأ   مناسبا    ها مؤسسة ماليةإعتبار قتصادية  بإلالمالية بناء على النشطة الرئيسية للمنشأ  ا
 قتصادية الجديد .إلا

 

تغير المنشأ  عرض بياناتها المالية فقط إذا أتاح العرض الذي تم تغييره معلومات موثوقة وألثر  .44
ومن المحتم  أن يستمر الهيل  المنقح بحيث ال يتم تقويض مالئمة لمستخدمي البيانات المالية 

قابلية المقارنة. وعند إجراء مث  هذه التغييرات في العرض  تعيد المنشأ  تصنيف معلوماتها 
 . 76و 77المقارنة وفقا  للفقرتين 

 

 المادية والتجميع 
لية. وُتعرض البنود يتم عرض كل فئة هامة من البنود المماثلة بشكل منفصل في البيانات الما .25

 التي تختلف طبيعتها أو وظيفتها بشكل منفصل ما لم تكن غير هامة. 
 

أو أحداث أخر  تم تجميعها  لبير  من المعامالت المنظمةأعداد تنتج البيانات المالية من معالجة  .46
وظيفتها  والمرحلة الخير  في عملية التجمي  والتصنيف هي  أوحسب طبيعتها  في مجموعات
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ذاو  . الداء الماليالتي تشل  بنودا في صدر بيان و   المعلومات المختصر  والمصنفة عرض لان  ا 
 أوالبيانات هذه صدر  ل  من في أخر البنود غير مادي لوحده فمن المملن تجميع  م  بنود  أحد

في  منفصال   بشل  لاف بحيث يتطلب عرضا   ماديا  ال يعتبر الذي الخطي والبند   في اإليضاحات
بشل  منفص  في  اعرضه ليتمبشل  لاف  يلون ماديا   أندر البيانات يملن برغم ذلك ص

 اإليضاحات.
 

إن تطبيا مفهوم الهمية النسبية يعني أن  ال حاجة لتلبية متطلب إفصاح محدد في معيار  .45
 محاسبة دولي في القطاع العام إذا لم تلن المعلومات هامة. 

 
 التقاص

 

 أومطلوبة  تقاصكانت ال إذاال إ واإليراد والمصروف اتلتزامواإل  ولصلأل تقاص إجراءيجب عدم  .22
 لقطاع العام.في ا ها من قبل معيار محاسبة دولي آخرمسموح ب

 

ن المقاصة  ات واإليرادات والمصاريف بشل   لتزاممن المهم اإلبالغ عن الصو  واإل .47 منفص . وا 
دما تعل  المقاصة جوهر المعاملة أو حدث في بيان الداء المالي أو بيان المرلز المالي )إال عن

فهم المعامالت والحداث والظروف الخر  التي )أ( آخر( تنتقص من قدر  المستخدمين على 
وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأ . ال يعتبر قيا  الصو  مطروحا  منها )ب( وقعت 

صصات الديون المشلوك فيها مث  مخصصات التقادم على المخزون ومخ -مخصصات التقييم
 بمثابة مقاصة.  -على الذمم المدينة

 

يتم قيا  بمقدار  "اإليراد من معامالت الصرف " 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .70
 أيةعتبار مبالغ إلم  الخذ في ا  المستحا الدف  أو  إستالمالقيمة العادلة للمقاب  الذي تم 

تقوم المنشأ  أثناء أنشطتها . ي الحجم تسمح بها المنشأ خصومات تجارية وتخفيضات ف
ا عرضية بالنسبة لألنشطة الساسية المولد  هأنال إال تولد إيرادا  أخر بمعامالت   عتياديةإلا

  الحدث أوويتم عرض نتائج هذه المعامالت عندما يعل  هذا العرض جوهر المعاملة   لإليراد
ومن المثلة   مصاريف المتعلقة الناجمة عن نف  المعاملةوذلك من خال  خصم أي ايراد م  ال

 -على ذلك:

بما فيها   غير المتداولة صو يتم تقديم التقارير حو  الملاسب والخسائر الناجمة من بي  ال (أ)
التشغيلية   بخصم القيمة المسجلة لألص  ومصاريف البي  ذات  صو ستثمارات والإلا

 و ؛العالقة من عائدات البي 

لمصاريف المتعلقة بمخصص معين معترف ب  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع إن ا (ب)
 إتفاا تعاقدي ويتم تسديده بموجب  " ات والصو  المحتملةلتزامالمخصصات  اإل " 17العام 



 عرض البيانات المالية

 74 1طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق

م  طرف ثالث )على سبي  المثا   إتفاقية لفالة مورد( يملن تسجيلها بالصافي مقاب  
 . التسديد ذي العالقة

 

باإلضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حو  الملاسب والخسائر الناجمة من مجموعة من المعامالت  .71
فعلى سبي  المثا  يتم تقديم التقارير حو  ملاسب وخسائر   المشابهة على أسا  القيمة الصافية

  لمتاجر لدوات مالية يحتفظ بها أالصرف الجنبي باإلضافة إلى الملاسب والخسائر الناجمة من 
طبيعتها   لان حجمها إذايتم تقديم التقارير حو  هذه الملاسب والخسائر بشل  منفص    أنعلى 

 .منفصال   ا  إفصاحتلرارها هو بالشل  الذي يتطلب  أو

 

للتدفقات  تقاصال "التدفا النقدي اتبيان" 3العام   في القطاع العاميتناو  معيار المحاسبة الدولي  .73
 النقدية.

 

 ات المقارنة المعلوم

المبالغ التي أعد عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة  اإلفصاحفيما عدا  .50
يجب تضمين المعلومات المقارنة في المعلومات السردية . في البيانات المالية عنها تقرير

 والوصفية عندما تكون مناسبة لفهم البيانات المالية في الفترة الحالية.

 

تظ  المعلومات السردية التي توفرها البيانات المالية للفتر  )الفترات( السابقة   بعض الحاالتفي  .74
عن تفاصي  نزاع قانوني لم تلن نتيجت   اإلفصاحفعلى سبي  المثا  يتم   مناسبة في الفتر  الحالية

تفيد حيث يس  مؤلد  في آخر تاري  للتقرير وما زا  بحاجة إلى تسوية في الفتر  الحالية
ها إتخاذوبالخطوات التي تم   المستخدمون من علمهم بوجود حالة شك في آخر تاري  للتقرير

 خال  الفتر  لح  هذه الحالة من الشك.

 

عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف البنود في البيانات المالية، ينبغي إعادة تصنيف المبالغ  .55
عادة تصنيف المبالغ المقارنة، على المقارنة ما لم يكن إعادة التصنيف غير ممكن. وعند إ

  -المنشأة أن تفصح عما يلي:
 طبيعة إعادة التصنيف؛ (أ)

 مبلغ كل بند أو فئة بنود يعاد تصنيفها؛ و (ب)

 السبب وراء إعادة التصنيف. (ج)
 

عندما يكون من غير الممكن إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يتعين على المنشأة أن تفصح  .52
  -عما يلي:

 عادة تصنيف المبالغ؛ والسبب وراء عدم إ (أ)

 طبيعة التعديالت التي كان سيتم إجرائها لو تم إعادة تصنيف المبالغ.  (ب)
 

إن تعزيز قابلية مقارنة المعلومات بين الفترات يساعد المستخدمين في إتخاذ القرارات وتقييمها   .75
في بعض ات في المعلومات المالية لغراض التنبؤ. و تجاهمن خال  السماح بتقييم اإل وخصوصا  
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الحاالت  فإن  من غير المملن إعاد  تصنيف المعلومات المقارنة لفتر  سابقة محدد  لتحقيا قابلية 
المقارنة م  الفتر  الحالية. على سبي  المثا   قد ال يتم جم  البيانات في الفتر  )الفترات( السابقة 

 المعلومات. بطريقة تسمح بإعاد  التصنيف  وقد ال يلون من المملن إعاد  صياغة 
 
 

التعديالت على المعلومات المقارنة المطلوبة  2يتناو  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .72
 عندما تغير المنشأ  سياسة محاسبية ما أو تصحح خطأ معين. 

 

 الهيكل والمحتوى
 مقدمة

ء المالي يقتضي هذا المعيار إجراء إفصاحات محدد  في متن بيان المرلز المالي وبيان الدا .77
وبيان التغيرات في صافي الصو / حقوا المللية لما يقتضي اإلفصاح عن بنود سطر أخر  إما 

على  3في متن تلك البيانات أو في المالحظات. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 متطلبات عرض بيان التدفا النقدي. 

 

اح على نطاا واس   حيث يشم  بنودا  يستخدم هذا المعيار في بعض الحيان مصطلح إفص  .60
بيان التغيرات في صافي )ج( بيان الداء المالي )ب( بيان المرلز المالي )أ( معروضة في متن 

وبيان التدفا النقدي والمالحظات لذلك. وتقتضي أيضا  معايير )د( الصو / حقوا المللية 
ت. وت جر  مث  هذه اإلفصاحات إما في المحاسبة الدولية في القطاع العام الخر  إجراء اإلفصاحا

متن بيان المرلز المالي أو بيان الداء المالي أو بيان التغيرات في صافي الصو / حقوا المللية 
أو بيان التدفا النقدي )أيها لان مالئما ( أو المالحظات  ما لم يتم تحديد خالف ذلك في أي جزء 

 من هذا المعيار. 
 

  تحديد البيانات المالية
 

يجب أن تكون البيانات المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات األخرى في نفس الوثيقة  .21
 المنشورة.

 

على البيانات المالية فقط ولي  على أية في القطاع العام تنطبا معايير المحاسبة الدولية  .63
أن يلون من الضروري   فإنلذلك   معلومات أخر  تعرض في التقرير السنوي أو في وثيقة أخر 

في القطاع معايير المحاسبة الدولية  إستخدامالمستخدمون قادرين على تمييز المعلومات المعد  ب
 عن المعلومات الخر  التي قد تلون مفيد  للمستخدمين وللنها ليست موضوع المعايير.العام 

 

يجب باإلضافة إلى ذلك ، يجب تحديد كل عنصر من عناصر البيانات المالية على نحو واضح .20
وتكرارها عند الضرورة لتحقيق فهم مناسب وصحيح ، عرض المعلومات التالية بشكل ظاهر

  -للمعلومات المعروضة:
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أو أية تغيرات في المعلومات عن  المنشأة مقدمة التقرير أو وسائل أخرى للتعريف إسم (أ)
 ؛التقارير السابقة

 ؛قتصاديةإلشأة اما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو المن (ب)

أيهما مناسب لجزء البيانات المالية ، تاريخ التقرير أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية (ج)
 ؛ذي العالقة

آثار  " 2 ، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعملة التقرير (د)
 و ؛"صرف األجنبيالفي أسعار  التغيرات

 في عرض األرقام في البيانات المالية.مستوى الدقة المستخدم   (هـ)

 

عاد  من خال  عرض عناوين الصفحات وعناوين  62يتم تلبية المتطلبات المذلور  في الفقر    .64
ويطلب القيام بالحلم عند تحديد   مختصر  لألعمد  في ل  صفحة من صفحات البيانات المالية

البيانات المالية إللترونيا  تعرض  فعلى سبي  المثا  عندما  طريقة لعرض هذه المعلومات أفض 
وبعد ذلك تعرض البنود المذلور  أعاله عد   مرات بما   صفحات منفصلة عاد   فقد ال تستخدم

 .التي تأتي ضمن البيانات المالية يلفي لضمان الفهم المناسب للمعلومات المعطا 
 

ض المعلومات بآالف أو ماليين قابلية للفهم إذا ما تم عر  ألثرما تلون البيانات المالية  لثيرا   .67
عن مستو  دقة العرض ولم  اإلفصاحويعتبر ذلك مقبو  ما دام قد تم   الوحدات من عملة التقرير

 تفقد أية معلومات ذات عالقة.

 

 فترة تقديم التقارير 

، عندما يتم تغيير تاريخ تقارير المنشأة، يجب عرض البيانات المالية كل سنة على األقل .22
يجب على المنشأة أن  هفإن، نات المالية لفترة أطول أو اقصر من سنة واحدةوتعرض البيا

 -باإلضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:، تفصح عما يلي

 و ؛فترة سنة واحدة إستثناءبفترة  إستخدامسبب  (أ)

حقيقة أن المبالغ المقارنة لبيانات معينة كبيان األداء المالي والتغيرات في صافي  (ب)
التدفقات النقدية واإليضاحات ذات العالقة من غير بيانات و ، /حقوق الملكيةصولاأل

 .تماما   الممكن مقارنتها

 

أو قد تقرر تغيير تاري  تقريرها  على سبي    قد يطلب من منشأ  معينة  ةإستثنائيفي حاالت  .65
لضروري أن يلون وفي هذه الحالة من ا  المثا  لتقريب دور  التقرير من دور  إعداد الموازنة

 )ب(المبالغ الظاهر  للفتر  الحالية والمبالغ المقارنة ال يملن مقارنتها  ب )أ(المستخدمون على علم 
عن . ومثا  آخر على ذلك هو عندما تقوم  اإلفصاحسبب هذا التغيير في تاري  التقرير قد تم 
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بتغيير تاري  التقرير   ستحقااإلإلى المحاسبة على أسا  ا من الدف  نقدا   نتقا إلعند ا  المنشأ 
 .قتصادية  وذلك لجع  إعداد البيانات المالية الموحد  أمرا  مملنا  إلللمنشآت الواقعة ضمن المنشأ  ا

 

 على أن هناك  في الحوا  العادية يتم إعداد البيانات المالية بشل  متسا وتغطي فتر  سنة واحد  .62
. أسبوعا على سبي  المثا  73التقارير عن فتر   بعض المنشآت التي تفض  تقديم ولسباب عملية

ال يحتم  أن تلون البيانات المالية الناجمة   أنحيث   هذا المعيار ال يمن  هذه الممارسة أن
 عن تلك التي لانت ستقدم عن سنة واحد .إختالفا  هاما  مختلفة 

 

 الوقت المناسب 

مستخدمين خال  فتر  معقولة بعد تاري  التقرير  تق   فائد  البيانات المالية إذا لم تلن  متوفر  لل .67
من تاري   أشهرويجب أن تلون المنشأ  في وض  يتيح لها إصدار بياناتها المالية خال  ستة 

لعدم تقديم التقرير في  لافيا   وال تلون العوام  المستمر  مث  تعقيد عمليات المنشأ  سببا    التقرير
ات المواعيد النهائية ختصاصوالنظمة في العديد من اإلالوقت المناسب  وتتناو  التشريعات 

 المحدد  بشل  البر.

 

 بيان المركز المالي 
 

 التمييز بين المتداولة/ غير المتداولة 
 

كفئات   ات متداولة وغير متداولةلتزاماألصول متداولة وغير متداولة واإل منشأة أن اليجب على  .70
إال إذا كان العرض على أساس  27-72للفقرات  وفقا  ، منفصلة في صدر بيان المركز المالي

السيولة يقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة. وعندما ينطبق ذلك االستثناء، ُتعرض جميع 
 ات على نطاق واسع حسب ترتيب السيولة. لتزاماألصول واإل 

 

المبالغ  يجمع إلتزامأيا  كانت فترة العرض التي يتم تبنيها، وفيما يخص كل بند سطر ألصل أو  .71
شهر على األكثر من تاريخ التقرير و)ب( بعد ما  16المتوقع إستردادها أو تسويتها )أ( بعد 

شهر من تاريخ التقرير، يتعين على المنشأة اإلفصاح عن المبلغ المتوقع  16يزيد عن 
 شهر.  16إسترداده أو تسويته بعد ما يزيد عن 

 

التصنيف  فإن  دور  تشغي  محدد  بشل  واضح عندما تقوم المنشأ  بتوفير سل  أو خدمات ضمن .53
المتداولة وغير المتداولة في صدر بيان المرلز المالي يوفر  اتلتزامواإل صو المنفص  لأل

لرأ  ما  عام  عن تلك  إستمرارالمتداولة ب صو يميز صافي ال  أنحيث   معلومات مفيد 
ا التصنيف على إلقاء الضوء على لما يعم  هذ. المستخدمة في عمليات المنشأ  طويلة الج 

التي تستحا التسوية  اتلتزامولذلك اإل  التي يتوق  تحقيقها خال  دور  التشغي  الحالية صو ال
 خال  نف  الفتر .
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ات حسب الترتيب لتزامبالنسبة لبعض المنشآت  مث  المؤسسات المالية  يقدم عرض الصو  واإل .52
ت موثوقة وألثر مالئمة من العرض على أسا  ما هو التصاعدي أو التنازلي للسيولة معلوما

متداو  وغير متداو  لن المنشأ  ال تقدم السل  أو الخدمات ضمن دور  تشغيلية قابلة للتحديد 
 بوضوح. 

 

لتزام  ي سمح للمنشأ  بعرض بعض أصولها و 50 وفي تطبيا الفقر  .54 اتها بإستخدام التصنيف على ا 
وعرض البعض اآلخر حسب ترتيب السيولة عندما يقدم هذا أسا  ما هو متداو  وغير متداو  

معلومات موثوقة وألثر مالئمة. وقد تنشأ الحاجة إلى أسا  عرض مختلط عندما يلون لد  
 المنشأ  عمليات متنوعة. 

 

ات مفيد  في تقييم سيولة ومالء  لتزامتلون المعلومات حو  التواري  المتوقعة لتحقيا الصو  واإل .57
 "اتالدوات المالية: اإلفصاح " 20قتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمنشأ . وي

ات المالية. وتشم  الصو  المالية الذمم المدينة لتزاماإلفصاح عن تواري  إستحقاا الصو  واإل
ها ات المالية الذمم الدائنة التجارية وغير لتزامالتجارية وغيرها من الذمم المدينة  في حين تشم  اإل

ات لتزاممن الذمم الدائنة. لما أن المعلومات حو  التاري  المتوق  إلسترداد وتسوية الصو  واإل
تم تصنيف الصو   غير النقدية مث  المخزون والمخصصات هي معلومات مفيد  أيضا  سواء  

 ات على أنها متداولة أو غير متداولة. لتزامواإل
 

 المتداولة  صو ال

  -متداول عندما: أصلبأنه  أصليجب تصنيف  .72

ستهالك أثناء سير الدورة العادية إلبه للبيع أو ا حتفاظإليتوقع أن يتم تحقيقه أو يتم ا (أ)
 للمنشأة؛ 

 يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛  (ب)

 شهر من تاريخ التقرير؛ أو 16عندما يكون من المتوقع تحقيقه خالل  (ج)
في معيار المحاسبة الدولي في القطاع كان عبارة عن نقد أو نقد معادل )كما هو محدد  (د)

شهرا  من  16معين لمدة  إلتزامما لم يكن محدودا  تبادله أو إستخدامه لتسوية  6العام 
 تاريخ التقرير. 

 

 غير متداولة. أصولاألخرى على أنها  صوليجب تصنيف كافة األ
 

غير الملموسة وسة و الملم صو غير متداولة " ليشم  ال أصو يستخدم هذا المعيار المصطلح "  .55
أوصاف بديلة ما دامت تحم  معنى  إستخداموال يمن  المعيار   ذات الطبيعة طويلة الج 

 .واضحا  
 

  دور  التشغي  في المنشا  هي الوقت المستغرا في تحوي  المدخالت أو الموارد إلى مخرجات .52
عام بحيث تتملن  من تقوم الحلومات بتحوي  الموارد إلى منشآت القطاع ال  فعلى سبي  المثا 

جتماعية والسياسية إلأو منتجات لتحقيا غايات الحلومة ا  تحوي  هذه الموارد إلى بضائ  وخدمات
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  عندما تلون الدور  التشغيلية العادية للمنشأ  قابلة للتحديد بشل  واضح  قتصادية المطلوبةإلوا
 شهر. 13ي فترض أن تلون مدتها 

 

الضرائب المستحقة والرسوم المستحقة على ) ذلك الصو  بما في المتداولة صو تشم  ال .57
يراد   ماإالتي  (المستحااإلستثمار المستخدمين والغرامات والرسوم التنظيمية المستحقة والمخزون وا 

تتحقا أو تستهلك أو تباع لجزء من الدور  التشغيلية العادية حتى حينما ال يتوق  أن تتحقا خال  
 بها ي حتفظ التي الصو  أيضا   المتداولة الصو  تتضمن .  التقريرتاريبعد  عشر شهرا  إثني 
 بها محتفظ أنها على المصنفة المالية الصو  بعض المثلة تشم ) المتاجر  لغرض رئيسي بشل   

"(  والقيا  اإلعتراف :المالية الدوات " 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   للمتاجر 
 . المتداولة غير المالية الصو  من داو المت والجزء

 

 المتداولة  اتلتزاماإل

  -:تتوفر فيه أحد المعايير التالية متداول عندما إلتزامبأنه  لتزاميجب تصنيف اإل   .20

 لدورة التشغيلية للمنشأة؛ في ا يتوقع تسويته (أ)

 معد بشكل أساسي لغرض المتاجرة؛ (ب)

 أو ؛تاريخ التقريربعد  عشر شهرا   إثنييستحق التسوية خالل   (ج)

شهر على األقل من  16معين لمدة  إلتزامتتمتع المنشأة بحق مشروط في تأجيل تسوية  (د)
ختيار الطرف إلتزام التي يمكن، حسب إل (. إن شروط ا22)انظر الفقرة  تاريخ التقرير.

لتزام عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية ال تؤثر إل المقابل، أن تؤدي إلى تسوية ا
 يفه. على تصن

 

 غير متداولة. اتإلتزاماألخرى على أنها  اتلتزاميجب تصنيف كافة اإل 
 

ات المتداولة  مث  الحواالت الحلومية مستحقة الدف  وبعض إستحقاقات لتزامتعتبر بعض اإل .21
تلاليف الموظفين والتلاليف الخر   جزء من رأ  الما  العام  المستخدم في الدور  التشغيلية 

ن إستحا تسويتها إلتزام. ويتم تصنيف البنود التشغيلية على أنها العادية للمنشأ  ات متداولة حتى وا 
شهر من تاري  التقرير. وتنطبا نف  الدور  التشغيلية العادية على تصنيف  13بعد ألثر من 

لتزامأصو  و  ات المنشأ . وعندما تلون الدور  التشغيلية العادية للمنشأ  قابلة للتحديد بشل  واضح  ا 
 شهر. 13فترض أن تلون مدتها ي  

 

إال أنها تستحا التسوية   دور  التشغي  العاديةمن  المتداولة الخر  لجزء   اتلتزامال يتم تسوية اإل .23
والمثلة   أو تم إعدادها بشل  أساسي لغرض المتاجر  تاري  التقريربعد  عشر  شهرا   إثنيخال  

ات المالية المصنفة المحتفظ لتزاماإلبعض ى ذلك . ومن المثلة علالمتداولة اتلتزامعلى ذلك اإل
  الحسابات الملشوفة والجزء 37 بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بها للمتاجر 

مستحقة الدف    المماثلة أو التوزيعات ات المالية غير المتداولة وأرباح السهملتزامالمتداو  من اإل
ات المالية التي تقدم لتزامير التجارية الخر . وال تعتبر اإلوضرائب الدخ   والذمم الدائنة غ
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التموي  على أسا  طوي  الج  )أي أنها ليست جزء من رأ  الما  العام  المستخدم في الدور  
ات غير إلتزامشهر من تاري  التقرير بأنها  13التشغيلية العادية للمنشأ ( وال يستحا تسويتها خال  

 . 26و 27الفقرتين متداولة  م  مراعا  
 

شهر من  13اتها المالية على أنها متداولة عندما يستحا تسويتها خال  إلتزامتصنف المنشأ   .22
ن:  -تاري  التقرير  حتى وا 

    (أ)

 شهر؛ و 13لانت المد  الصلية أطو  من فتر   (أ)

ما إلعاد  التموي  أو إعاد  جدولة الدفعات على أسا  طوي  الج  بعد  ةتم إبرام إتفاقي (ب)
 اري  التقرير وقب  المصادقة على إصدار البيانات المالية. ت

 
شهر  13ما لمد   إلتزامفي حا  توقعت المنشأ   ولان لها حرية التصرف  إعاد  تموي  أو تأخير  .24

على أن  غير  لتزامعلى الق  من تاري  التقرير بموجب تسهيالت قرض قائمة  فإنها تصنف اإل
ن إستحقت تسويت   خال  فتر  أقصر. وللن عندما يلون إعاد  التموي  أو تأخير متداو   حتى وا 

لي  وفقا  لتصرف المنشأ  )على سبي  المثا   ال يوجد إتفاقية إلعاد  التموي (  ال تأخذ  لتزاماإل
 على أن  متداو .  لتزامبعين اإلعتبار إحتمالية إعاد  التموي  وي صنف اإل

 
فاقية قرض طويلة الج  في تاري  التقرير أو قبل  بحيث عندما تخرا المنشأ  تعهدا ما بموجب إت .27

ن وافا  لتزاممستحا الدف  عند الطلب  ي صنف اإل لتزاميصبح اإل على أن  متداو   حتى وا 
على عدم المطالبة  - بعد تاري  التقرير وقب  المصادقة على إصدار البيانات المالية -المقرض

لى أن  متداو  لن المنشأ  في تاري  التقرير ال تتمت  بحا ع لتزامبالدف  نتيجة للخرا. وي صنف اإل
 شهر على الق  بعد ذلك التاري .  13غير مشروط لتأجي  تسويت  لمد  

 
على أن  غير متداو  في حا  وافا المقرض بحلو  تاري  التقرير على  لتزامإال أن  يتم تصنيف اإل .26

ري  التقرير  والتي يملن للمنشأ  خاللها شهر على الق  من تا 13منح فتر  مهلة تنتهي بعد 
 تصحيح الخرا للن ال يملن للمقرض خاللها المطالبة بالتسديد الفوري. 

 
ات متداولة  وفي حا  وقعت الحداث التالية بين إلتزامفيما يخص القروض المصنفة على أنها  .25

الحداث مؤهلة لإلفصاح تاري  التقرير وتاري  المصادقة على إصدار البيانات المالية  تلون تلك 
الحداث  " 14عنها لأحداث ال تؤدي إلى تعدي  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -: "التقارير إعداد بعد تاري 
 إعاد  التموي  على أسا  طوي  الج ؛ (أ)

 تصحيح خرا إتفاقية قرض طويلة الج ؛ و (ب)

شهر  13قرض طويلة الج  تنتهي بعد تلقي فتر  منحة من المقرض لتصحيح خرا إتفاقية  (ج)
 على الق  من تاري  التقرير. 
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 المعلومات التي سيتم تقديمها في صدر بيان المرلز المالي 
 -تعرض المبالغ التالية: سطر كحد أدنى يجب أن يشتمل صدر بيان المركز المالي على بنود .22

 ؛الممتلكات والمصانع والمعدات (أ)

 ؛العقارات اإلستثمارية (ب)

 ؛غير الملموسة ولصاأل  (ج)

 ؛)ح(، )و(، المبالغ المبينة في )د( إستثناءالمالية ) ب صولاأل  (د)

 ؛أسلوب حقوق الملكية إستخدامستثمارات التي تمت محاسبتها بإلا  (ه)

 ؛مخزونال (و)

 ؛(الضرائب والحواالت)المستردات من المعامالت غير المتعلقة بالصرف  (ز)

 ؛الذمم المدينة من معامالت الصرف (ح)

 ؛نقد المعادلالالنقد و  (ط)

 ؛الضرائب والحواالت مستحقة الدفع  (ي)

 ؛الذمم الدائنة بموجب  معامالت الصرف (ك)

 ؛المخصصات (ل)

 ؛المالية، )بإستثناء المبالغ تحت البند )ك(، )ي(( اتلتزاماإل  (م)

 و ؛المعروضة ضمن صافي األصول/حقوق الملكية األقليةحقوق  (ن)

 .لمنشأة المسيطرةالموزعة على المالكين في ا / حقوق الملكيةصولصافي األ (س)

 

اإلضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صدر بيان المركز  سطراليجب أن يتم عرض البنود  .28
 .بشكل مناسبالمركز المالي للمنشأة لفهم  عندما يكون هذا العرض ضروريا  ، المالي

 

الئحة  22الفقر  وتقدم   ال يبين هذا المعيار الترتيب أو الشل  الذي يجب أن يتم تقديم البنود في  .70
 منفصال   من حيث طبيعتها أو وظيفتها بحيث تستحا عرضا  على نحو لبير بالبنود التي تختلف 

تم وضعها في اإلرشادات التنفيذية باإلضافة  يضاحيةاإلنماذج ال  في صدر بيان المرلز المالي
  -:إلى

موعة من البنود ت شم  بنود السطر عندما ينتج عن حجم أو طبيعة أو وظيفة البند أو مج (أ)
 المماثلة بأن يلون العرض المنفص  ذو صلة بفهم المرلز المالي للمنشأ ؛ و
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يملن تعدي  الوصاف المستخدمة وترتيب البنود أو مجموعة من البنود المماثلة وفقا  لطبيعة  (ب)
 المنشأ  ومعامالتها من أج  تقديم معلومات ذات صلة بفهم المرلز المالي للمنشأ . 

 

م فيما إذا يجب أن يتم عرض البنود اإلضافية على نحو منفص  مبني على تقييم المور الحل نإ .71
 -التالية:

 ؛ صو طبيعة وسيولة ال (أ)

 ضمن المنشأ ؛ ووظيفة الص    (ب)

  .اتلتزاممبالغ وطبيعة وتوقيت اإل  (ج)
 

يشير إستخدام أس  قيا  مختلفة لفئات مختلفة من الصو  إلى إختالف طبيعتها أو وظيفتها  .73
لذلك ينبغي عرضها على أنها بنود سطر منفصلة. فعلى سبي  المثا   يملن تسجي  فئات مختلفة و 

والمعدات بسعر التللفة أو المبالغ المعاد تقييمها وفقا  لمعيار المحاسبة  والمصان من الممتللات 
 ."الممتللات والمصان  والمعدات" 15الدولي في القطاع العام 

 

 في صدر بيان المرلز المالي أو في اإليضاحات  ماإتعرض المعلومات التي يجب أن 

تفصح المنشأة سواء في صدر بيان المركز المالي أو في اإليضاحات حول بيان المركز  أنيجب  .80
 تصنيفات فرعية أخرى لبنود السطر المعروضة، مصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة. المالي 

 

في القطاع معايير المحاسبة الدولية  على متطلباتفرعية يعتمد التفصي  المقدم في التصنيفات ال .74
 71وتستخدم لذلك العوام  المبينة في الفقر    حجم وطبيعة ومهمة المبالغ ذات العالقة  و حالعام 

 -فعلى سبي  المثا :  وتختلف اإلفصاحات لل  بند  لتقرير أسا  التصنيف الفرعي

ى فئات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في ت قسم بنود الممتللات والمصان  والمعدات إل (أ)
 ؛15القطاع العام 

ت قسم الذمم المدينة إلى مبالغ مستحقة القبض من رسوم المستخدم والضرائب واإليرادات  (ب)
قة والدفعات المسبقة ومبالغ غير التبادلية الخر  والذمم المدينة من أطراف ذات عال

 أخر ؛

"المخزون" إلى  13اسبة الدولي في القطاع العام يتم تصنيف المخزون وفقا  لمعيار المح (ج)
 قيد اإلنجاز والبضائ  تامة الصن ؛فئات فرعية مث  السل  ومواد تموين اإلنتاج والعما  

ت قسم الضرائب والحواالت مستحقة الدف  إلى رديات ضريبية وحواالت مستحقة الدف   (د)
 ية؛ادومبالغ مستحقة الدف  إلى أعضاء آخرين في المنشأ  اإلقتص

 المخصصات إلى مخصصات لمناف  الموظفين وبنود أخر ؛ وقسم ت ( هـ)
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ت قسم عناصر صافي الصو / حقوا المللية إلى رأ  ما  مساهم ب  وفائض وعجز  (و)
 حتياطات. إمترالمين وأي 

 

عن صافي األصول/حقوق رأسمالية يجب عليها أن تفصح  أسهمعندما ال يكون لدى المنشأة  .85
  -:مبينة بشكل منفصل ما يلي ن المركز المالي أو في اإليضاحاتفي صدر بيا اأمالملكية 

وهو اإلجمالي التراكمي في تاريخ التقرير للمساهمات من المالكين ، رأس المال المساهم به (أ)
 منها التوزيعات على المالكين؛ مخصوما  

 الفائض أو العجز المتراكم؛ (ب)

/ صولي ضمن صافي األإحتياطكل  اإلحتياطيات بما في ذلك وصف لطبيعة وغرض  (ج)
 حقوق الملكية؛ و

 حصة األقلية؛  (د)

 
 : تصنيف بإعادة المنشأة قامت إذا  أ85

   ملكية؛ حق أداة أنها على ومصنفة للتداول مطروحة مالية أداة (أ)
 أصــول صــافي مــن تناســبية حصــة آخــر طــرف بتســليم إلتزامــا   المنشــأة علــى تفــرض أداة (ب)

 ملكية؛ حق أداة أنها على وُتصنف فقط التصفية عند المنشأة
 

 المعـاد المبلـغ عـن تفصـح أن ينبغـي فإنهـا الملكيـة، حقوق/األصول وصافي المالية اإللتزامات بين
 وســبب ووقــت( الملكيــة حقــوق/األصــول صــافي أو الماليــة اإللتزامــات) فئــة كــل ومــن إلــى تصــنيفه
 .  التصنيف إعادة

 

وللن ستتم السيطر  عليها بشل   رأسمالية  أسهملن يلون لد  العديد من منشآت القطاع العام  .76
تلون طبيعة حصة الحلومة في  أنومن المحتم    في القطاع العامي من قب  منشأ  أخر  إستئثار 

جمالي الفائض أو صو صافي ال / حقوا المللية للمنشأ  مزيجا من رأ  الما  المساهم ب  وا 
/ حقوا المللية المنسوبة إلى صو في المما يعل  صا – ز المترالم واإلحتياطيات للمنشأ العج

 عمليات المنشا .
 

فعلى   / حقوا المللية للمنشأ صو في بعض الحاالت قد تلون هنالك حصة أقلية في صافي ال .75
قتصادية على مشاري  تجارية إلسبي  المثا  على المستو  الحلومي الللي قد تشتم  المنشأ  ا

ذلك من المملن أن يلون هناك مساهمون من القطاع ل وتبعا    جزئيا  حلومية تمت  خصخصتها 
 / حقوا المللية للمنشأ .صو الخاص لديهم حصة مالية في صافي ال

 

يجب  هفإن، 85في الفقرة  اإلفصاحاترأسمالية باإلضافة إلى  أسهمعندما يكون لدى المنشأة  .82
  -يضاحات:عما يلي أما في صدر بيان المركز المالي أو في اإل اإلفصاحعلى المنشأة 

 -لكل فئة من األسهم الرأسمالية: (أ)
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 ؛عدد األسهم المصرح بها (1)
الصادرة ولكن غير مدفوعة وعدد األسهم عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل  (2)

 ؛بشكل كامل
 ؛يةإسمية لكل سهم أو أن األسهم ليس لها قيمة سمالقيمة اإل (3)
 ؛ةمطابقة لعدد األسهم غير المدفوعة في بداية ونهاية السن (4)
الحقوق والتفضيالت والقيود المرتبطة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع  (5)

 ؛المال رأسأرباح األسهم وتسديد 
تحتفظ بها المنشآت  أواألسهم في المنشأة التي تحتفظ بها المنشأة نفسها  (6)

 ؛ والمسيطر عليها أو الشركات الزميلة للمنشأة
وعقود مبيعات بما في ذلك الشروط األسهم المخصصة لإلصدار بموجب خيارات  (7)

 و ؛والمبالغ
   ./ حقوق الملكيةصولي ضمن صافي األإحتياطوصف لطبيعة وغرض كل  (ب)

 

 بيان األداء المالي 
 

 الفائض أو العجز للفتر 
ُتشمل جميع بنود اإليرادات والمصاريف المعترف بها في فترة معينة ضمن الفائض أو العجز ما  .88

 ولي في القطاع العام غير ذلك. لم يقتضي معيار محاسبة د
 
ت شم  عاد  جمي  بنود اإليرادات والمصاريف المعترف بها في فتر  معينة ضمن الفائض أو  .100

العجز. وهذا يتضمن آثار التغيرات في التقديرات المحاسبية. إال أن  قد توجد حاالت يملن فيها 
  معيار المحاسبة الدولي في القطاع استثناء بنود محدد  من فائض أو عجز الفتر  الحالية. ويتناو 

 حالتين من هذه الحاالت: تصحيح الخطاء وأثر التغيرات في السياسات المحاسبية.  2العام 
 
 أو اإليرادات تعريفي تحقا أن يملن بنود العام القطاع في الخر  الدولية المحاسبة معايير تتناو  .101

 وتشم . العجز أو الفائض من ستثنائهاإ يتم ما عاد  للن المعيار  هذا في الواردين المصاريف
 أرباح( أ)و  (15 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نظرأ) التقييم إعاد  فائض المثلة
 في الدولي المحاسبة معيار نظرأ) أجنبية لعملية المالية البيانات تحوي  من تنشأ محدد  وخسائر
 البي  برسم المتوفر  المالية الصو  قيا  إعاد  من محدد  وخسائر أرباح( ب)و  (4 العام القطاع

 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في المالية الصو  قيا  حو  اإلرشادات إيجاد يملن)
37 .) 
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 بيان الداء المالي صدرالمعلومات التي يجب عرضها في 

 -:للفترة المبالغ التاليةكحد أدنى يجب أن يشتمل صدر بيان األداء المالي على بنود تعرض  .106

 ؛اإليراد (أ)
 تكاليف التمويل؛ (ب)
حصة صافي الفائض أو العجز للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تمت  (ج)

 محاسبتها بإستخدام أسلوب حقوق الملكية؛

ات لتزامربح أو خسارة ما قبل الضريبة المعترف به عند التصرف باألصول أو تسوية اإل  (د)
 والمتوقفة؛  المنسوبة إلى العمليات

 الفائض أو العجز؛ (ه) 
 
ينبغي اإلفصاح عن البنود التالية في متن بيان األداء المالي كمخصصات لفائض أو عجز  .100

  -الفترة:
 الفائض أو العجز المنسوب إلى حصص األقلية؛ و (أ)

 الفائض أو العجز المنسوب إلى مالكي المنشأة المسيطرين.  (ب)

 

افية والعناوين والمجاميع الفرعية في صدر بيان األداء اإلض الخطية يجب أن يتم عرض البنود .102
 األداء المالي للمنشأة بعدالة.لفهم  المالي وذلك عندما يكون العرض ضروريا  

 

تختلف آثار النشطة المتنوعة للمنشأ  ومعامالتها وأحداثها الخر  من حيث أثرها على قدر   .107
ة بها  لما يساعد اإلفصاح عن عناصر الداء ات تقديم الخدمات الخاصإلتزامالمنشأ  على تلبية 

جراء التقديرات حو  النتائج المستقبلية. وت شم  بنود سطر  المالي في فهم الداء المالي المتحقا وا 
إضافية في متن بيان الداء المالي  ويتم تعدي  الوصاف المستخدمة وترتيب البنود عندما يلون 

تتضمن العوام  التي ينبغي أخذها بعين اإلعتبار الهمية هذا ضروريا  لتفسير عناصر الداء. و 
النسبية وطبيعة عناصر اإليرادات والمصاريف ووظيفتها. وال يتم مقاصة بنود اإليرادات 

 . 42والمصاريف ما لم يتم تلبية المعايير المنصوص عليها في الفقر  
 

 في اإليضاحات في صدر بيان الداء المالي أو  ماإالمعلومات التي يجب عرضها 
  

عندما تكون بنود اإليرادات والمصاريف هامة، فإنه ينبغي اإلفصاح عن طبيعتها ومبلغها بشكل  .102
 منفصل. 
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  -تشم  الحاالت التي ينشأ فيها اإلفصاح المنفص  عن بنود اإليرادات والمصاريف ما يلي: .105

والمصان   والمعدات  تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيا للممتللات (أ)
أو المبلغ القاب  لإلسترداد أو مبلغ الخدمة القاب  لإلسترداد حيث يلون مناسبا   إضافة إلى 

 عل  هذه التخفيضات؛ 

عمليات إعاد  هيللة أنشطة المنشأ  والقيود العالسة لي مخصصات فيما يتعلا بتلاليف  (ب)
 إعاد  الهيللة. 

 صان  والمعدات؛ عمليات التصرف ببنود الممتللات والم (ج)

 عمليات الخصخصة أو عمليات التصرف الخر  باإلستثمارات؛ (د)

 العمليات المتوقفة؛(   هـ)

 تسويات المقاضا ؛ و (و)

 القيود العالسة الخر  للمخصصات.  (ز)

 

تصنيفا  فرعيا  في صدر بيان األداء المالي أو في اإليضاحات  ماإيجب أن تعرض المنشأة   .102
 بطريقة تناسب عمليات المنشأة.إلجمالي اإليرادات المصنفة 

 

تحليال  للمصاريف في صدر بيان األداء المالي أو في اإليضاحات  ماإيجب أن تعرض المنشأة  .108
بإستخدام تصنيف مبني على أساس طبيعة المصاريف أو وظيفتها ضمن المنشأة، أيهما يقدم 

 معلومات موثوقة وأكثر مالئمة. 
 

 في صدر بيان الداء المالي. 107ض التحليالت في الفقر  على أن تقوم بعر  المنشآت  يشجيتم ت .110
 

براز التلاليف والتلاليف المسترد  من برامج أو أنشطة معينة أو إل تصنف بنود المصاريف أيضا   .111
 ويملن تقديم هذه المعلومات بإحد  طريقتين.  للمنشأ  المقدمة للتقارير ذات عالقة قطاعات أخر 

 

حيث يتم تجمي  المصاريف في بيان   طبيعة أسلوب المصروف  أنالتحلي  الو  على  شل  .113
ومناف  ستهالك ومشتريات المواد وتلاليف النق  إلالداء المالي حسب طبيعتها )على سبي  المثا  ا

هذا  نإ  ( وال يتم إعاد  توزيعها بين المهام المختلفة ضمن المنشأ الموظفين وتلاليف اإلعالن
لن  لي  من الضروري القيام بإجراء توزيعات للمصاريف التشغيلية ذلك و السلوب سه  التطبيا 

طبيعة أسلوب المصروف هو  إستخدامومن المثلة على التصنيف من خال    بين الفئات الوظيفية
 -ما يلي:
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 ×      اإليراد 
 ×    تلاليف مناف  الموظفين

 ×  ستهالك واإلطفاءإلمصروف ا
        ×    مصاريكف أخر    
 )×(                 إجمالي المصاريف 

 )×(              الفائض
 

للبرنامج أو  وفقا  يصنف المصاريف   السلوب الوظيفي لتصنيف المصروف  الثاني للتحلي  الشل  .112
للمستخدمين من  ألثرمعلومات مناسبة  هذا السلوب ما يقدم ولثيرا    هاأجلالغاية التي وضعت من 
 على الوظائف قد يلون تعسفيا  التللفة سب طبيعتها بالرغم من أن توزي  تصنيف المصروفات ح

الوظيفي التصنيف إستخدام السلوب على  مثا لو   ويعتمد على الحلم الشخصي إلى حد لبير
  -لتصنيف المصاريف ما يلي:

 ×       اإليراد اإلجمالي
 المصاريف:

 )×(     مصاريف الصحة 
 )×(              مصاريف التعليم 

 )×(              مصاريف أخر  

  ×      الفائض/ ) العجز( 
 

ففي هذا المثا    منفص  يتم بيان المصاريف المتعلقة بالمهام الرئيسية التي تقوم بها المنشأ  بشل    .114
وتعرض المنشأ  بنود المصروف لل    للمنشأ  وظائف مرتبطة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية

 ائف.من هذه الوظ
 

يجب أن تفصح المنشآت التي تصنف المصاريف حسب الوظيفة عن معلومات إضافية حول  .115
 ستهالك واإلطفاء ومنافع الموظفين.إلطبيعة المصاريف بما في ذلك مصروف ا

 

وطبيعة أسلوب المصروف يعتمد على العاملين  ة المصروف التحلي  بين أسلوب وظيفي إختيار .116
أن يملن للتلاليف التي  ولال السلوبان يقدمان مؤشرا    لمنظمةالتاريخي والتنظيمي وطبيعة ا

ل  أسلوب للعرض ل   نل ونظرا    غير مباشر حسب مخرجات المنشأ أو تختلف بشل  مباشر 
يتطلب من اإلدار  أن تختار العرض المناسب هذا المعيار  فإنحسنات  لمختلف أنواع المنشآت 

ن المعلومات المتعلقة بطبيعة المصاريف معلومات مفيد  في توق  إال أن  نظرا  ل  .واللثر موثوقية
التدفقات النقدية المستقبلية  فإن اإلفصاح اإلضافي مطلوب حينما تستخدم وظيفة تصنيف 
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نف  المعنى الذي يحملة معيار  117في الفقر  تعني مناف  الموظفين الوارد  المصاريف. 
 ." مناف  الموظفين " 37المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

يجب  هفإنرأسمالية  أسهملمالكيها ولديها  م أو توزيعات مشابهةعندما تقدم المنشأة أرباح األسه .117
حقوق الملكية  بيان التغير في األصول/ عليها أن تفصح أما في صدر بيان األداء المالي أو في

أنها توزيعات للمالكين  بها على عترافتم اإل أو التوزيعات المشابهة اإليضاحات مبلغ أرباح
 .خالل الفترة والمبالغ المتعلقة بكل سهم

 

 / حقوق الملكية  صولالتغيرات في صافي األ بيان
 

  -:تعرض قائمة التغير في صافي األصول /حقوق الملكية في صلب البيانيجب أن  .112
  

 الفائض أو العجز للفترة؛ (أ)

المعايير األخرى يجب أن يتم  التي كما تتطلبها للفترة كل بند من اإليراد والمصروف (ب)
  الملكية وكذلك إجمالي هذه البنود؛/ حقوق صولبها مباشرة في صافي األ عترافاإل

إجمالي إيرادات ومصاريف الفترة )المحسوبة كمجموع البندين )أ( و)ب(( مع إظهار  (ج)
 إجمالي المبالغ المنسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة وحصص األقلية بشكل منفصل؛ و

النسبة لكل عنصر في صافي األصول وحقوق الملكية المفصح عنه بشكل منفصل، آثار ب (د)
التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات األخطاء المعترف بها وفقا  لمعيار المحاسبة 

 .0 الدولي في القطاع العام
 

ل/حقوق في قائمة التغير في صافي األصوباإلضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض أما  .118
  -:الملكية أو في اإليضاحات

على  تمبالغ المعامالت مع المالكين الذين يعملون بصفتهم كمالكين، مع إظهار التوزيعا (أ)
  ؛المالكين بشكل منفصل

رصيد الفائض أو العجز المتراكم في بداية الفترة وفي تاريخ التقرير والحركات خالل الفترة؛  (ب)
 و

/ حقوق الملكية بشكل منفصل يجب صولن صافي األع اإلفصاحإلى المدى الذي يتم فيه  (ج)
/ حقوق الملكية في صولعرض مطابقة بين المبلغ المسجل لكل عنصر في صافي األ
 بداية ونهاية الفترة بحيث تفصح بشكل منفصل  عن كل حركة.

 

 / حقوا المللية للمنشأ  بين تاريخي التقرير الزياد  أو النقصانصو تعل  التغيرات في صافي ال .130
 .خال  الفتر في صافي أصولها 
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  / حقوا المللية إجمالي صافي الفائض/ العجز للفتر صو يمث  التغيير الللي في صافي ال .131
باإليرادات  عترافاإلويتم  خال  فتر  إعاد  عرض مجموع مبالغ الفائض أو العجز للفتر  

م  أية مساهمات   لية/ حقوا الملصو والمصاريف الخر  بشل  مباشر لتغيرات في صافي ال
 من قب  الماللين وتوزيعات إلى الماللين بصفتهم ماللين.

 

تشم  المساهمات من قب  الماللين والتوزيعات إلى الماللين التحويالت بين منشأتين ضمن منشأ   .133
من الحلومة التي تتصرف بصفتها ماللة إلى دائر  ة )على سبي  المثا  التحوي  إقتصادي
بالمساهمات المقدمة من الماللين بصفتهم ماللين إلى المنشآت المسيطر عليها  ويعترف  حلومية(

حقوا المللية عندما تتسبب بشل  صريح بالفوائد المتبقية في  /صو لتعدي  مباشر لصافي ال
 / حقوا المللية.صو المنشأ  في شل  حقوا في صافي ال

 
مصاريف المعترف بها في فتر  معينة ضمن يقتضي هذا المعيار أن ت شم  لافة بنود اإليرادات وال .132

الفائض أو العجز ما لم يقتضي معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام خالف ذلك. وتتطلب 
بعض المعايير الخر  اإلعتراف ببعض البنود )مث  زياد  ونقصان إعاد  التقييم  وفروقات محدد  

حقوا المللية. ولن  من المهم أن  صو /للصرف الجنبي( مباشر  على أنها تغيرات في صافي ال
ت ؤخذ بعين اإلعتبار جمي  بنود اإليرادات والمصاريف في تقييم التغيرات في المرلز المالي للمنشأ  

حقوا المللية  بين تاريخي تقرير  يقتضي هذا المعيار عرض بيان التغيرات في صافي الصو /
بما في ذلك تلك التي ي عترف بها مباشر  في صافي الذي يبرز إجمالي إيرادات ومصاريف المنشأ   

 الصو /حقوا المللية. 
 

التغيرات  لتعل إجراء تعديالت بأثر رجعي  2يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .134
ية المنصوص نتقالت الحلام اإلإقتضفي السياسات المحاسبية  إلى الحد المملن  إال في حا  

سبة دولي آخر في القطاع العام خالف ذلك. لما يقتضي معيار المحاسبة عليها في معيار محا
إجراء عمليات إعاد  البيان لتصحيح الخطاء بأثر رجعي إلى الحد  2الدولي في القطاع العام 

المملن. وت جر  التعديالت وعمليات إعاد  البيان بأثر رجعي على رصيد الفائض أو العجز 
بأثر رجعي على عنصر  ر محاسبة دولي آخر في القطاع العام تعديال  المترالم  ما لم يقتضي معيا
)د( اإلفصاح في بيان التغيرات في 112حقوا المللية. وتتطلب الفقر   آخر في صافي الصو /

 حقوا المللية عن إجمالي التعديالت على ل  عنصر في صافي الصو / صافي الصو /
لناجمة  لال منها على حد   من التغيرات في حقوا المللية المفصح عنها بشل  منفص  وا

السياسات المحاسبية وتصحيح الخطاء. ويتم اإلفصاح عن هذه التعديالت لل  فتر  سابقة ولبداية 
 الفتر . 

 
من خال  إستخدام صيغة عواميد تطابا  117و 112يملن تلبية المتطلبات الوارد  في الفقرتين  .137

حقوا المللية. ويلمن البدي  في عرض  في صافي الصو /أرصد  االفتتاح واإلقفا  لل  عنصر 
حقوا المللية فقط.  في بيان التغيرات في صافي الصو / 112البنود الموضحة في الفقر  

 في المالحظات.  117وبموجب هذا المنهج  تظهر البنود المبينة في الفقر  
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 بيان التدفق النقدي
 

قدر  المنشأ  على توليد )أ( البيانات المالية أساسا  لتقييم تقدم معلومات التدفا النقدي لمستخدمي  .136
حتياجات المنشأ  إلستخدام التدفقات النقدية. وينص معيار المحاسبة ا  و )ب( والنقد المعاد   النقد 

 على متطلبات عرض بيان التدفا النقدي واإلفصاحات ذات العالقة. 3الدولي في القطاع العام 
 

 المالحظات 
 الهيل 

 

  -المالحظات:إن  .167
ينبغي أن تعرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية  (أ)

 ؛108-106المحددة المستخدمة وفقا  للفقرات 

ينبغي أن تفصح عن المعلومات التي تقتضيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (ب)
األداء المالي أو بيان التغيرات في التي ال ُتعرض في متن بيان المركز المالي أو بيان 
 صافي األصول/حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي؛ و

ينبغي أن تقدم معلومات إضافية ال ُتعرض في متن بيان المركز المالي أو بيان األداء  (ج)
حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي، لكنها  المالي أو بيان التغيرات في صافي األصول/

 م أي من هذه البيانات. ذات صلة بفه

 

ينبغي عرض المالحظات بطريقة منتظمة بالقدر الممكن. وينبغي أن يشير كل بند في متن بيان  .162
حقوق الملكية أو بيان  المركز المالي أو بيان األداء المالي أو بيان التغيرات في صافي األصول/

 التدفق النقدي إلى أي معلومات ذات عالقة في المالحظات. 
 

ض المالحظات عاد  بالترتيب التالي  مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية ت عر  .137
  -ومقارنتها م  البيانات المالية لمنشآت أخر :

   (؛32متثا  بمعايير المحاسبة المالية في القطاع العام )أنظر الفقر  إلبيان ا (أ)

 (؛123ملخص السياسات المحاسبية الهامة المطبقة )أنظر الفقر   (ب)

المعلومات المساند  للبنود المعروضة في متن بيان المرلز المالي أو بيان الداء المالي أو  (ج)
حقوا المللية أو بيان التدفا النقدي  بالترتيب الذي  بيان التغيرات في صافي الصو /

 ي عرض في  ل  بيان ول  بند سطر؛ و

  -إفصاحات أخر   بما في ذلك: (د)
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ات لتزام( واإل17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات المحتملة )أنظر لتزاماإل (1)
 التعاقدية غير المعترف بها؛ و

اإلفصاحات غير المالية  مث  أهداف وسياسات إدار  المخاطر المالية في المنشأ    (3)
 (. 20)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

ير ترتيب بنود محدد  ضمن المالحظات. قد يلون من الضروري أو المحبذ في بعض الحاالت تغي .120
فعلى سبي  المثا  يملن جم  المعلومات حو  التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الفائض 
أو العجز م  المعلومات حو  تواري  إستحقاا الدوات المالية  رغم أن المعلومات الولى ترتبط 

 حتفاظخير  ببيان المرلز المالي. وم  ذلك  يتم اإلببيان الداء المالي بينما ترتبط المعلومات ال
 بهيل  منتظم للمالحظات إلى أقصى حد مملن. 

 

يملن عرض المالحظات التي تقدم معلومات حو  أسا  إعداد البيانات المالية وسياسات محاسبية  .121
 محدد  على أنها عنصر منفص  في البيانات المالية. 

 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
  -يتعين على المنشأة اإلفصاح عما يلي في ملخص السياسات المحاسبية الهامة: .106

 أساس )أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية؛ (أ)

ية في أي من معايير المحاسبة الدولية في القطاع إنتقالمدى تطبيق المنشأة ألي أحكام  (ب)
 العام؛ و

 لصلة بفهم البيانات المالية. السياسات المحاسبية األخرى المستخدمة ذات ا (ج)
 

من المهم بالنسبة للمستخدمين اإلطالع على أسا  أو أس  القيا  المستخدمة في البيانات المالية  .122
)على سبي  المثا   التللفة التاريخية أو التللفة الجارية أو صافي القيمة القابلة للتحقيا أو القيمة 

غ الخدمة القاب  لإلسترداد( وذلك لن السا  الذي يتم العادلة أو المبلغ القاب  لإلسترداد أو مبل
وفقا  ل  إعداد البيانات المالية يؤثر بشلك  لبير على تحليلها. وعند إستخدام ألثر من  أسا  قيا  
واحد في البيانات المالية )لإعاد  تقييم فئات محدد  من الصو  على سبي  المثا ( فإن  يلفي 

 و  واإللتزامات التي يطبا عليها ل  أسا  قيا . تقديم مؤشر على فئات الص
 

عند تحديد فيما إذا لان ينبغي اإلفصاح عن سياسة محاسبية محدد   تنظر اإلدار  فيما إذا لان  .124
اإلفصاح من شأن  أن يساعد المستخدمين في فهم الليفية التي تظهر المعامالت والحداث 

المالي المبّلغ عن . ويلون اإلفصاح عن سياسات والظروف الخر  في الداء المالي أو المرلز 
محاسبية معينة مفيد  بشل  خاص للمستخدمين عندما يتم إختيار تلك السياسات من بين البدائ  
المسموح بها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ومن المثلة على ذلك اإلفصاح عما 

صت  في منشأ  مسيطر عليها بشل  مشترك إذا لان يعترف المشارك في مشروع مشترك بح
بإستخدام التوحيد التناسبي أو طريقة حا المللية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(. تقتضي بعض  " الحصص في المشاري  المشترلة " 2
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ما في ذلك الخيارات التي تتخذها اإلدار  بين بشل  محدد اإلفصاح عن سياسات محاسبية معينة  ب
. فعلى سبي  المثا   يقتضي معيار المحاسبة تسمح بها هذه المعاييرمختلف السياسات التي 
اإلفصاح عن أس  القيا  المستخدمة لفئات الممتللات والمصان   15الدولي في القطاع العام 

اإلفصاح  "تلاليف اإلقتراض " 7طاع العام والمعدات. لما يتطلب معيار المحاسبة الدولي في الق
عما إذا لان يتم اإلعتراف بتلاليف اإلقتراض مباشر  على أنها مصاريف أو يتم رسملتها لجزء من 

 تللفة الصو  المؤهلة. 
 
 حتدر  ل  منشأ  طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوق  مستخدمو بياناتها المالية أن  سيتم اإلفصا .127

وع من المنشآت. فعلى سبي  المثا   ي توق  أن تفصح منشآت القطاع العام عن سياسة عنها لذلك الن
محاسبية لإلعتراف بالضرائب والتبرعات والشلا  الخر  من اإليرادات غير التبادلية. وعندما يلون 
 لد  المنشأ  عمليات أجنبية هامة أو معامالت بعمالت أجنبية  فإن  ي توق  اإلفصاح عن السياسات
المحاسبية لإلعتراف بأرباح وخسائر الصرف الجنبي. وعند حدوث عمليات اندماج بين المنشآت  يتم 

 اإلفصاح عن السياسات المستخدمة لقيا  الشهر  وحصص القلية.
 
ن لم  .126 يملن أن تلون سياسة محاسبية معينة هي سياسة هامة بسبب طبيعة عمليات المنشأ  حتى وا 

ة والسابقة هي مبالغ هامة. ومن المناسب أيضا  اإلفصاح عن ل  سياسة تلن مبالغ الفترات الحالي
محاسبية هامة ال تقتضيها بشل  محدد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  للن يتم إختيارها 

 . 2وتطبيقها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ت المحاسبية الهامة أو في المالحظات األخرى يتعين على المنشأة أن تفصح في ملخص السياسا .107
(، في 120رات )أنظر الفقرة عن األحكام التي تصدرها اإلدارة، بإستثناء تلك التي تنطوي على تقدي

عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة التي لها أكبر التأثير على المبالغ المعترف بها في 
 البيانات المالية. 

 
السياسات المحاسبية للمنشأ   تصدر اإلدار  أحلاما  متنوعة  بإستثناء تلك التي وفي عملية تطبيا  .122

والتي يملن أن تؤثر بشل  لبير على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.   تنطوي على تقديرات
  -على سبي  المثا   تصدر اإلدار  أحلاما  في تحديد ما يلي:

  ؛ قارات إستثماريةعفيما إذا لانت الصو  عبار  عن 

   فيما إذا لانت إتفاقيات تقديم السل  و/أو الخدمات التي تنطوي على إستخدام الصو
 المحدد  عبار  عن عقود إيجار؛

  فيما إذا لانت مبيعات معينة للسل  عبار  في جوهرها عن ترتيبات تمويلية وال تؤدي بالتالي
 وإلى نشوء اإليرادات؛ 

 ة بين المنشأ  المعد  للتقارير والمنشآت الخر  تشير إلى أن هذه فيما إذا لان جوهر العالق
 المنشآت الخر  تخض  لسيطر  المنشأ  المعد  للتقارير. 
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. فعلى سبي  المثا   يقتضي 125تقتضي المعايير الخر  بعض اإلفصاحات التي تتم وفقا  للفقر   .127
اإلفصاح عن أسباب لون حصة مللية المنشأ  من المنشأ   6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

ال تشل  سيطر   فيما يخص جهة مستثمر بها ال تلون عبار  عن منشأ  مسيطر عليها رغم أن ألثر 
من نصف سلطة التصويت أو سلطة التصويت المحتملة فيها مملولة بشل  مباشر أو غير مباشر من 

 العقارات " 16 حاسبة الدولي في القطاع العام خال  المنشآت المسيطر عليها. لما يقتضي معيار الم
عن الممتللات  العقارات اإلستثماريةاإلفصاح عن المعايير التي تضعها المنشأ  لتمييز  " اإلستثمارية

المشغولة من قب  المالك والممتللات المحتفظ بها برسم البي  في السياا العادي لألعما   عندما يلون 
 با . تصنيف الممتللات أمرا  صع

 

 المصادر الرئيسية لشلوك التقدير
اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة )أ( يتعين على المنشأة أن تفصح في المالحظات عن معلومات حول  .120

المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في تاريخ التقرير، )ب( بالمصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من 
ي إجراء تعديل هام على المبالغ المسجلة لألصول التي تنطوي على مخاطرة كبيرة بأن تتسبب ف

ات، ينبغي أن تتضمن لتزامات ضمن السنة المالية التالية. وفيما يخص األصول واإل لتزامواإل 
  -المالحظات تفاصيل ما يلي:

 طبيعتها؛ و (أ)

 مبالغها المسجلة كما في تاريخ التقرير.  (ب)
 

يقتضي تقدير آثار الحداث المستقبلية غير ات لتزامإن تحديد المبالغ المسجلة لبعض الصو  واإل .141
ات في تاري  التقرير. فعلى سبي  المثا  وفي غياب "أسعار سوا لتزامالمؤلد  على تلك الصو  واإل

ات التالية" تعتبر التقديرات التي ترلز على المستقب  لتزامملحوظة مؤخرا  ت ستخدم لقيا  الصو  واإل
وأثر )ب( لإلسترداد لفئات معينة من الممتللات والمصان  والمعدات  المبلغ القاب  )أ( ضرورية لقيا  

المخصصات الخاضعة للنتيجة المستقبلية للمقاضا  الجارية. )ج( التقادم التقني على المخزون  و
وترتبط هذه التقديرات بإفتراضات حو  بنود معينة مث  تعدي  المخاطر على التدفقات النقدية أو 

 خدمة والتغيرات المستقبلية في السعار التي تؤثر على التلاليف الخر . معدالت الخصم المست
 

 140ترتبط اإلفتراضات الرئيسية والمصادر الرئيسية الخر  لشلوك التقدير المفصح عنها وفقا  للفقر   .143
 بالتقديرات التي تتطلب أحلام اإلدار  اللثر صعوبة أو تعقيدا  أو غير الموضوعية. وحين يزداد عدد
المتغيرات واإلفتراضات التي تؤثر على الح  المستقبلي المحتم  للشلوك  تصبح تلك الحلام ألثر 
تعقيدا  وتفتقر إلى الموضوعية  وعاد  ما تزداد إحتمالية إجراء تعدي  هام الحا على المبالغ المسجلة 

 ات بناءا  على ذلك. لتزاملألصو  واإل
 

ات التي تنطوي على مخاطر هامة بأن لتزامألصو  واإلل 140ال ت طلب اإلفصاحات في الفقر   .142
في تاري   -تتغير مبالغها المسجلة بشل  لبير خال  السنة المالية التالية  في حا  تم قياسها

بالقيمة العادلة على أسا  أسعار السوا الملحوظة مؤخرا  )ويملن أن تتغير قيمتها  -التقرير
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التالية للن هذه التغيرات لن تنشأ من اإلفتراضات أو  العادلة بشل  لبير خال  السنة المالية
 المصادر الخر  لشلوك التقدير في تاري  التقرير(. 

 

بطريقة تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم الحلام  140ت عرض اإلفصاحات في الفقر   .144
لرئيسية لشلوك التي تصدرها اإلدار  حو  المصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من المصادر ا

التقدير. وتختلف طبيعة ونطاا المعلومات المقدمة وفقا  لطبيعة اإلفتراض والظروف الخر . وفيما 
  -يلي أمثلة على أنواع اإلفصاحات:

 طبيعة اإلفتراض أو شلوك التقدير الخر ؛ (أ)

ما تأثر المبالغ المسجلة بالساليب واإلفتراضات والتقديرات التي تشل  أساسا لحسابها  ب (ب)
 في ذلك أسباب التأثر؛

التسوية المتوقعة للشلوك ومجموعة النتائج المحتملة على نحو معقو  خال  السنة المالية  (ج)
 ات المتأثر ؛ ولتزامالتالية فيما يخص المبالغ المسجلة لألصو  واإل

ات  في لتزامأي تفسير للتغيرات على اإلفتراضات السابقة فيما يخص تلك الصو  واإل (د)
 الشلوك دون تسوية. حا  بقيت 

 
من غير الضروري اإلفصاح عن معلومات الموازنة أو التقديرات في إجراء اإلفصاحات الوارد  في  .147

 . 140الفقر  
 

عندما يلون من غير المملن اإلفصاح عن نطاا اآلثار المحتملة إلفتراض رئيسي أو مصدر  .146
أن تفصح بأن  من المحتم  بشل   رئيسي آخر لشلوك التقدير في تاري  التقرير  فإن على المنشأ 

معقو  )وعلى أسا  المعرفة القائمة( إملانية أن تقتضي النتائج خال  السنة المالية التالية التي 
المتأثر. وفي  لتزامتختلف عن اإلفتراضات إجراء تعدي  هام على المبلغ المسج  لألص  أو اإل

المحدد ومبلغ  المسج  )أو فئة من  زاملتجمي  الحاالت  تفصح المنشأ  عن طبيعة الص  أو اإل
 ات( الذي يتأثر باإلفتراض. لتزامالصو  واإل

 
عن أحلام معينة تصدرها اإلدار  في عملية تطبيا  125إن اإلفصاحات الوارد  في الفقر   .145

السياسات المحاسبية للمنشأ  ال ترتبط بإفصاحات المصادر الرئيسية لشلوك التقدير في الفقر  
140 . 

 
 يقتضي  لذلك معايير 140ت طلب وفقا  للفقر   اإلفصاح عن بعض اإلفتراضات الرئيسية التي إن  .142

أخر . فعلى سبي  المثا  يقتضي معيار المحاسبة الدولي في  محاسبة دولية في القطاع العام
اإلفصاح في حاالت محدد  عن إفتراضات رئيسية تتعلا بالحداث المستقبلية  17القطاع العام 

 20ؤثر على فئات المخصصات. في حين يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التي ت
ات المالية لتزاماإلفصاح عن اإلفتراضات الهامة المطبقة في تقدير القيم العادلة لألصو  واإل

اإلفصاح عن  15المسجلة بالقيمة العادلة. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



 عرض البيانات المالية

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   117 

ات الهامة المطبقة في تقدير القيم العادلة لبنود الممتللات والمصان  والمعدات المعاد اإلفتراض
 تقييمها. 

 

 رأ  الما 
ــي المعلومــات عــن المنشــأة تفصــح أن ينبغــي أ122 ــة بياناتهــا مســتخدمي تســاعد الت ــى المالي ــيم عل  تقي

 .  المال رأس إلدارة المنشأة وعمليات وسياسات أهداف
 

 : يلي عما المنشأ  تفصح أ 142 للفقر  تثا اإلم أج ر  من ب142

 على) ذلك في بما الما   رأ  إلدار  وعملياتها وسياساتها أهدافها حو  نوعية معلومات (أ)
 (:الحصر ال المثا  سبي 

 ما ؛ لرأ  بإدارت  تقوم لما وصف (1)

 هذهر  وطبيعة خارجيا   مفروضة   رأسمالية لمتطلبات المنشأ  فيها تخض  التي الحاالت (3)
 الما ؛ رأ ر  إدار ر  في دمجها وليفية تطلباتالم

 . الما  رأ ر  إلدار ر  أهدافها   بها تحقا التي الليفية (2)

 مالية إلتزامات   المنشآت ب عض   ت عت برر. ما    لرأ ر  بإدارت ر  تقوم عما لمية بيانات ملخص (ب)
 تمنشآ تعتبر حين في. الما  رأ ر  من جزءا  ( الثانوية الديون أشلا  بعض مث ) معينة
 عن الناتجة العناصر مث ) المللية حقوا عناصر لبعض استثناء هو الما  رأ  أن أخر 

 (. النقدي التدفا تحوطات

 . السابقة الفتر  عن( ب)و( أ) في تغيرات أي (ج)

 . خارجيا   مفروضة رأسمالية متطلبات لي الفتر  خال  امتثلت قد لانت إذا ما حقيقة (د)

  عواقب خارجيا   المفروضة الرأسمالية المتطلبات لهذهر  المنشأ  فيها تمتث  لم التي الحاالت)هك(  

 .اإلمتثا  عدم           
 

 .  المنشأ  في الرئيسيين اإلدار  لموظفي داخليا   تتوفر التي المعلومات على اإلفصاحات هذه ترتلز
 

 الرأسكككمالية المتطلبكككاتر  مكككن لعكككدد تخضككك  أن ويملكككن طكككرا بعكككد  المكككا  رأ  المنشكككأ  تكككدير أن يملكككن ج142
 أنشككطة تتككولى منشككآت عككد  الشككرلاتر  مككن مجموعككة   تتضككمن أن يملككن المثككا   سككبي  علككى. المختلفككة
 يكككوفر وعنكككدما. متعكككدد  منكككاطا فكككي أيضكككا   المنشكككآت هكككذه تعمككك  وقكككد المصكككرفية  والنشكككطة التكككأمين
 يشككوه عنكدما وأ مفيكد  معلومككات المكا  رأ  إدار  وليفيكة الرأسكمالية المتطلبككاتر  عكن اإلفصكاح إجمكالي

 معلومكككات عكككن المنشكككأ  تفصكككح أن ينبغكككي للمنشكككأ   الرأسكككمالية للمكككوارد المكككالي البيكككان مسكككتخدم فهكككم
 .  ل  تخض  رأسمالي متطلب لل  منفصلة
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  مللية حقوا /أصو  صافي أنها على والمصنفة للتداو  المطروحة المالية الدوات
ــألدوات   بالنســبة د122 ــة   ل ــداو المطروحــة المالي ــى والمصــنفة لللت ــة، حــق أدوات أنهــا عل  أن ينبغــي ملكي

 :  يلي عما( آخر مكان أي في عنه المفصح غير الحد إلى) المنشأة تفصح
 ملكية؛ حقوق /أصول كصافي المصنف المبلغ حول كمية بيانات ملخص (أ)
 

 ُيطلـب عنـدما األدوات إسـترداد أو شـراء بإعـادة إلتزامهـا إلدارة وعملياتهـا وسياسـاتها أهدافها (ب)
 السابقة؛ الفترة عن تغييرات أي ذلك في بما األداة، أصحاب قبل من ذلك منها

 

 ؛الماليـة األدوات مـن الفئـة تلـك شـراء إعـادة أو إسـترداد عنـد المتوقع الصادر النقدي التدفق (ج)
  و

 

 .الشراء إعادة أو اإلسترداد عند المتوقع الصادر النقدي التدفق تحديد كيفية حول معلومات (د)
 

 خر  إفصاحات أ
  -يتعين على المنشأة أن تفصح في المالحظات عما يلي: .128

مبلغ أرباح األسهم أو التوزيعات المماثلة المقترح أو المعلن قبل المصادقة على إصدار  (أ)
البيانات المالية لكن غير المعترف به كتوزيع على المالكين خالل الفترة، والمبلغ ذي 

 و ؛العالقة لكل سهم

 تازة متراكمة أو توزيعات مماثلة غير معترف بها. مبلغ أي أرباح أسهم مم (ب)
 
عنها في مكان آخر في  اإلفصاحيجب أن تفصح المنشأة عن األمور التالية إذا لم يتم  .150

 -المعلومات المنشورة مع البيانات المالية:

 ؛الذي تعمل من خالله ختصاصإلالمقر الثابت والشكل القانوني للمنشأة وا  (أ)

 ؛شأة واألنشطة الرئيسيةوصف لطبيعة عمليات المن (ب)

 وإشارة إلى التشريع المناسب الذي يحكم عمليات المنشأة؛  (ج)

قتصادية )حيث ينطبق إلالمنشأة المسيطرة والمنشأة المسيطرة النهائية على المنشأة ا إسم (د)
 ؛ و(ذلك

 المتعلقة المعلومات عن المنشأة تفصح أن ينبغي المدة، محددة منشأة عن عبارة كانت إذا ( هـ)
 . مدتها ولبط

 

 ية إنتقالأحكام 
البنود التي لم  إستثناءب، لهذا المعيار إعتماديجب تطبيق كافة أحكام هذا المعيار من تاريخ أول  .151

العام، في القطاع ية بموجب معيار محاسبة دولي آخر نتقالإل بها نتيجة لألحكام ا عترافاإليتم 
اح لهذا المعيار على هذه البنود إلى وقد ال يكون من المطلوب تطبيق األحكام الخاصة باإلفص

ال ُتطلب  .في القطاع العامي في معيار المحاسبة الدولي اآلخر نتقالإل الحكم ا إنقضاءأن يتم 
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المعلومات المقارنة فيما يخص البيانات المالية التي يتم فيها تبني محاسبة اإلستحقاق للمرة 
 العام.  األولى وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع

 
 

 فإن  في القطاع العامية بموجب معيار محاسبة دولي آخر نتقالإلعلى الرغم من وجود الحلام ا .173
ستحقاا في المحاسبة لغراض تقديم التقارير المالية إلأسا  ا إعتمادالمنشآت التي  هي في طور 

 سرع وقت مملن.يشجعها هذا المعيار على أن تمتث  بشل  لام  لحلام ذلك المعيار اآلخر في أ
 

 تاريخ النفاذ 

يناير  1تطبق المنشأة هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  .150
أو بعد ذلك. ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار  6002

 عن تلك الحقيقة.  ، فإنه ينبغي عليها أن تفصح6002يناير  1لفترة تبدأ قبل 
 

 القطــاع فــي الدوليــة المحاســبة معــايير علــى التحســينات" خــالل مــن 26و 78 الفقــرتين تعــديل تــم  أ150
 التــي الســنوية الماليــة للبيانــات التعــديالت تلــك المنشــأة وتطبــق. 6010ينــاير فــي الصــادرة" العــام
. التعـديالت لهـذه المبكـر يـقالتطب المحبـذ ومن. 6011يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي

ــرة التعــديالت المنشــأة طبقــت إذا ــدأ لفت ــل تب ــاير 1 قب ــك عــن تفصــح أن ينبغــي فإنهــا ،6011ين  تل
 .الحقيقة

 

 و أ85 و أ7 الفقــرات وأدخــل 150 الفقــرة 62 العــام القطــاع فــي الــدولي المحاســبة معيــار عــدل ب150
 أو فـي تبـدأ التـي الفتـرات تغطـي التـي يةالسـنو  الماليـة للبيانـات التعديالت المنشأة وتطبق. د122
ذا. 6010 يناير 1 بعد  تبـدأ لفتـرة 62 العـام القطـاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وا 
 .  المبكرة الفترة تلك على التعديالت تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،6010 يناير 1 قبل

 

 الفقــرات وأدخــل 122و 168و 75 راتالفقــ 00 العــام القطــاع فــي الــدولي المحاســبة معيــار عــدل  ج150
 تبـدأ التـي الفتـرات تغطـي التي السنوية المالية للبيانات التعديالت المنشأة وتطبق. ج122-أ122
ذا. 6010 ينــاير 1 بعــد أو فــي  00 العــام القطــاع   فــي الــدولي المحاســبة معيــار المنشــأة طبقــت وا 
 .المبكرة الفترة تلك على تعديالتال تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،6010 يناير 1 قبل تبدأ لفترة

 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة  التحسينات على من خالل  20تم تعديل الفقرة د150

. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي 6010في نوفمبر 
ذا . 6016يناير  1الفترات التي تبدأ في أو بعد  ومن المحبذ أن يتم التطبيق في وقت مبكر. وا 

، فإنه يتعين عليها اإلفصاح عن تلك 6016يناير  1طبقت المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل 
 الحقيقة. 

 

ستحقاا في المحاسبة لما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية إلعندما تتبنى المنشأ  أسا  ا .174
هذا المعيار ينطبا  فإنارير المالية الالحقة لتاري  النفاذ هذا لغراض تقديم التقفي القطاع العام 

على البيانات المالية السنوية للمنشأ  التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاري  تبني المعيار أو بعد 
 ذلك.
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 (6000) 1سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 أملحق ال
 الخصائص النوعية للتقارير المالية

 

  .1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يشل  هذا الملحا جزءا  ال يتجزأ من 
 

ة إلطار المفاهيم الخصائص النوعي " 0أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الفصل 
في يناير  "الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام )اإلطار(

بالتفصيل الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات  0 . يوضح الفصل6010
 الغرض العام والقيود الشائعة على المعلومات في تلك التقارير.

 

ُتطبق الخصائص النوعية في هذا الملحق على البيانات القائمة ما لم ُينص على خالف ذلك. وسيتم 
عند تطوير البيانات المستقبلية. وسيتم النظر في التغييرات  اإلطارتطبيق الخصائص النوعية الواردة في 

ذا الملحق، عقب ، بما في ذلك احتمال سحب هاإلطارالمحتملة على البيانات التي تنجم عن إصدار 
 . اإلطاراستكمال 

 
 

من هذا المعيار بان تعرض المنشأ  المعلومات  بما في ذلك السياسات المحاسبية  بطريقة  37تقتضي الفقر  
 تلبي عدد من الخصائص النوعية. وتلخص هذه اإلرشادات الخصائص النوعية إلعداد التقارير المالية. 

 
ي تجع  من المعلومات الوارد  في البيانات المالية ذات فائد  إن الخصائص النوعية هي الخصائص الت

 للمستخدمين  والخصائص النوعية الرئيسية الربعة هي قابلية الفهم والمالءمة والموثوقية وقابلية المقارنة.
 

 قابليــة الفهــم 
قو   ولهذه الغاية  إن المعلومات تلون قابلة للفهم عندما يتوق  أن يدرك المستخدمون معناها على نحو مع

ستعداد إيفترض أن لد  المستخدمين معرفة معقولة بأنشطة المنشأ  والبيئة التي تعم  فيها  وأن يلونوا على 
 لدراسة المعلومات.

 

يجب أن ال تستثنى المعلومات حو  المواضي  المعقد  من البيانات المالية لمجرد أنها يملن أن تلون صعبة 
 المستخدمين فهمها. جدا بحيث ال يستطي  بعض

 

 المالئمة 
تلون المعلومات مالئمة للمستخدمين إذا لان من المملن إستخدامها للمساعد  في تقييم الحداث السابقة أو 
الحالية أو المستقبلية أو لتأليد أو تصحيح تقييمات سابقة  وحتى تلون المعلومات مالئمة يجب عرضها في 

 الوقت المناسب.
 

 النسبية(  المادية )الهمية
 تتأثر مالءمة المعلومات بطبيعتها وماديتها )أهميتها النسبية(

أن المعلومات تلون مادية إذا لان حذفها أو تحريفها يملن أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون 
د أو الخطأ أو على التقييمات التي تتم بناء على البيانات المالية. تعتمد المادية على طبيعة أو حجم البن
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المقدر في الظروف المعينة لحذف المعلومات أو تحريفها  لذلك فإن المادية توفر نقطة بداية أو نقطة توقف 
 ألثر من لونها خاصية نوعية رئيسية يجب أن تتسم بها المعلومات لتلون مفيد .

 

 الموثوقيــة 
لن أن يعتمد عليها المستخدمون لتمث  تلون المعلومات الموثوقة خالية من الخطاء المادية والتحيز  ويم

 بأمانة ما تقتضي تمثيل  أو يتوق  بشل  معقو  أن تمثل .

 التمثيكك  بأمانة 
من أج  أن تمث  المعلومات بأمانة المعامالت والحداث الخر   يجب أن يتم عرضها حسب محتو  

 المعامالت والحداث الخر   ولي  فقط حسب شللها القانوني.
 

 فوا الشل   المحتو 
إذا لانت المعلومات ستمث  بأمانة المعامالت والحداث الخر  التي تقتضي تمثيلها  فإن  من 
الضروري أن تتم محاسبتها وعرضها حسب محتواها وحقيقتها اإلقتصادية ولي  فقط حسب شللها 

 لها القانوني.م  شل متفقا   القانوني  لما أن محتو  المعامالت والحداث الخر  ال يلون دائما  
 

 الحيككاد 
تلون المعلومات حيادية إذا لانت خالية من التحيز  وتلون البيانات المالية غير حيادية إذا تم إختيار  

أو عرض المعلومات التي تحتويها بطريقة مصممة للتأثير على إتخاذ القرار أو الحلم لتحقيا نتيجة 
 محدد  مسبقا .

 

 الحيطككة والحكذر 
ذر هو تضمين  درجة من الحذر في ممارسة الحلام الالزمة عند وض  التقديرات المطلوبة الحيطة والح

في ظ  ظروف عدم اإلستقرار  لأن تلون الصو  واإليرادات غير مبالغ فيها  وأن تلون اإللتزامات 
 والمصاريف غير مفهومة.  

 

تياطيات سرية أو مخصصات خلا إح)أ( على أن ممارسة الحيطة والحذر ال تسمح على سبي  المثا  
بيان اإللتزامات أو )ج( بيان الصو  أو اإليرادات بأق  من قيمتها بشل  متعمد أو )ب( مفرطة أو 

المصاريف بألثر من قيمتها بشل  متعمد  لن البيانات المالية لن تلون حيادية في هذه الحالة   
 وبالتالي لن يلون لها صفة الموثوقية.

 

 اإللتما  
 تلون المعلومات الوارد  في البيانات المالية لاملة ضمن حدود الهمية النسبية والتللفة.يجب أن 

 



 عرض البيانات المالية  

 (أ )الملحا 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   131 

 قابلية المقارنة 
تلون المعلومات الوارد  في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يلون المستخدمون قادرين على تحديد 

 ارد   في تقارير أخر .نواحي التشاب  واإلختالف بين تلك المعلومات والمعلومات الو 
 

 -تنطبا قابلية المقارنة على ما يلي:
 مقارنة البيانات المالية لمختلف المنشآت؛ و (أ)

 مقارنة البيانات المالية لنف  المنشأ  على مد  فترات زمنية. (ب)
 

إن أحد أهم الدالالت الضمنية لخاصية قابلية المقارنة هي أن هناك حاجة إلطالع المستخدمين على 
المستخدمة في إعداد البيانات المالية والتغيرات التي تطرأ على هذه السياسات وتأثيرات هذه  السياسات
 التغيرات.

 

نظرا  لن المستخدمين يرغبون في مقارنة أداء المنشأ  على مد  الوقت فإن  من المهم أن تظهر البيانات 
 المالية معلومات مقابلة للفترات السابقة.

 

 المالئمة الموثوقة القيود على المعلومات 
 

 اإللتزام بالوقت المناسب 
إذا حدث تأخير غير مناسب في إصدار التقارير حو  المعلومات  فإنها يملن أن تفقد مالءمتها  ولتقديم 
المعلومات في الوقت المناسب  فإن  لثيرا  ما يلون من الضروري أن يتم إصدار التقارير قب  معرفة لافة 

لي إضعاف الموثوقية  وعلى العل  من ذلك  إذا حدث التأخير في  إصدار جوانب المعاملة وبالتا
التقارير حتى تعرف لافة جوانب   فقد تلون المعلومات ذات موثوقية عالية للنها ذات فائد  قليلة 
للمستخدمين الذين اضطروا إلى إتخاذ قرارات في غضون ذلك. ولتحقيا التوازن بين المالءمة والموثوقية 

 عتبار المهيمن هو ليف تتم تلبية اإلحتياجات الخاصة بصن  القرار للمستخدمين بشل  أفض .فإن اإل
 

 التوازن بين المنفعة والتللفة 
إن التوازن بين المنفعة والتللفة هو أحد القيود الشائعة  حيث يجب أن تتجاوز المناف  المأخوذ  من 

مسألة رأي  إضافة إلى ذلك ال تق   تلاليف هو أساسا  المعلومات تللفة تقديمها  على أن تقييم المناف  وال
على عاتا المستخدمين الذين يحصلون على المناف   حيث أن من المملن أن يحص   التلاليف دائما  

على المناف  أيضا المستخدمون الذين لم يتم إعداد المعلومات لهم  لهذه السباب فإن  من الصعب 
ية حالة معينة  على الرغم من ذلك يجب أن يلون واضعو المعايير تللفة في أ - تطبيا إختبار منفعة

 ولذلك المسئولون عن إعداد البيانات المالية ومستخدمو البيانات المالية على معرفة بهذا القيد.
 

 التوازن بين الخصائص النوعية 
ضروريا   وبشل  عام من الناحية العملية لثيرا  ما يلون تحقيا التوازن والتباد  بين الخصائص النوعية 

الهدف هو تحقيا توازن مناسب بين الخصائص من أج  تلبية أهداف البيانات المالية  والهمية النسبية 
 للخصائص في حاالت مختلفة هي مسألة حلم مهني.
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 ب الملحق
 العام القطاع في األخرى الدولية المحاسبة رمعايي على تعديالت

 : 3002 يناير من  الو  في بها المعمو  العام قطاعر ال في الدولية المحاسبة معايير في

 و ؛"العجز" أو" الفائض" إلى" العجز صافي" أو" الفائض صافي" إلى اإلشارات تعدي  يتم (أ)
 ". إيضاحات" إلى" المالية البيانات إيضاحات" إلى اإلشارات تعدي  يتم  (ب)
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 أساس اإلستنتاجات
 . منه ء  جز  يشكل ال لكن 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا اإلستنتاجات أساس يرافق

 
 التةةا   3002 لسةةن  العامةة  التحسةةينات مشةةري  نتيجةة  1 العةةا  القطةةا  فةة  الةةليل  المحاسةة   معيةةار مراجعةة 
 . الليلي  المحاس   معايير لمجلس

 

 خلفية
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بين بةالمقار  برنامج إن 3 إستنتاج

 في المجلس سياسة   وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو العام القطاع في الدولية
 المعايير مع اإلستحقاق أساس   على العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير بين   المقاربة   تحقيق  

 مناسبا   يكون   حيث   الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير إلعداد دوليةال
 . العام القطاع لمنشآت

 

 مقاربتها يتم والتي اإلستحقاق أساس   على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تحافظ 2 إستنتاج
عداد   الدولية المعايير مع  إلعداد الدولية المعايير ون ص وهيكل تطلبات  م على المالية التقارير إل 

 ويحدث. المعايير هذه   عن الحياد يستدعي العام بالقطاع خاص سبب يوجد لم ما المالية، التقارير
 المصطلحات أو المتطلبات تكون عندما المالية التقارير إلعداد   المقابلة الدولية المعايير عن الحياد

 أمرا   إضافية أمثلة أو توضيحات دمج يكون عندما أو العام، لقطاعل مناسبة غير المعايير هذه   في
 المحاسبة معايير بين اإلختالفات وت حدد. العام القطاع   سياق   في محددة   متطلبات   لتوضيح ضروريا  
عداد   الدولية المعايير   من يقابلها وما العام القطاع   في الدولية  مع المقارنة " في المالية التقارير إل 

لي   معيار   كل   في الواردة" المالية التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا عداد   دو   .المالية التقارير إل 
 

 على المقترحة   بالتعديالت   عرض مسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2002مايو في 1 إستنتاج
 وتتلخص. له   عالتاب العامة التحسينات مشروع من كجزء 3الدولية المحاسبة معايي ر   من معيار 31

 ضمن والتضارب التكرار وحاالت البدائل إزالة أو تقليص" في العامة التحسينات مشروع أهداف
جراء المقاربة قضايا بعض مع والتعامل المعايير  معايير إصدار تم وقد." أخرى تحسينات وا 
 .2001ديسمبر في النهائية الدولية المحاسبة

 

 معيار المحاسبة إلى ،2000يناير في صدر الذي ،3العام طاعالق في الدولي المحاسبة معيار استند 4 إستنتاج
 ،2001 عام أواخر وفي. 2001ديسمبر في إصداره إعادة تم والذي( 3991 عام المعدل) 3الدولي
  ،2العام القطاع لجنة وهي أال العام، القطاع في الدولية المحاسبة معايير لمجلس السابقة الهيئة قامت
 يكون حيث المقاربة، لتحقيق العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير   ىعل تحسينات مشروع بإجراء
 والصادرة المحسنة الدولية المحاسبة ومعايير العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير بين   مناسبا ،

 .2001ديسمبر في
 

 3 لدوليا المحاسبة معيار بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 5 إستنتاج
 المعيار لتنقيح الدولية المحاسبة معايير مجلس أبداها التي األسباب   على عموما   ووافق المحّسن
 الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابع اإلستنتاجات أساس إن. )أجري ت التي التعديالت   وعلى

 
3

. الدوليبة المحاسببة معبايير لجنبة وهبي أال الدوليبة، المحاسببة معايير لمجلس السابقة الهيئة قبل من الدولية المحاسبة معايير إصدار تم    
 هبذه المجلبس عبّرف وقبد. الماليبة التقبارير إلعبداد دوليبةال المعبايير اسبم الدوليبة المحاسببة معبايير مجلبس عبن الصادرة المعايير وتحمل
 الحباالت، بعبض فبي. المعبايير وتفسبيرات الدوليبة المحاسببة ومعبايير الماليبة التقبارير إلعبداد الدوليبة المعبايير مبن تتألف بأنها المعايير

 القديمبببة األرقبببام بقيبببت الحالبببة تلببب  وفبببي ها،اسبببتبدال مبببن ببببدال   الدوليبببة المحاسببببة معبببايير بتعبببديل الدوليبببة المحاسببببة معبببايير مجلبببس قبببام
 .  للمعايير

2
 2004 نببوفمبر فببي للمحاسبببين الببدولي اإلتحبباد مجلببس غيببر عنببدما الدوليببة المحاسبببة معببايير مجلببس إلببى العببام القطبباع لجنببة تحولببت    

 .  المعايير لوضع مستقل مجلس لتصبح اللجنة تكليف
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 على اإلطالع المجلس في الشاملة اإلشترا  خدمة   في المشتركين بإمكان لكن. هنا وارد غير
 التي الحاالت وفي(. www.iasb.org للمجلس اإللكتروني الموقع   على اإلستنتاجات أساس  
، المتعلق الدولي المحاسبة معيار   عن العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد  به 

 . العام بالقطاع ةالمتعلق الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح
 

 التقارير إلعداد الدولية المعايير نتيجة 3الدولي المحاسبة معيار على آخر تعديل إجراء تم 6 إستنتاج
 3العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يشمل وال. 2001ديسمبر بعد الصادرة المالية

عداد   الدولية المعايير عن الناتجة الالحقة التعديالت  بعد الصادرة المالية التقارير إل 
 بمراجعة بعد يقم لم العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس أل ن وهذا. 2001ديسمبر

 على المعايير تل    في الواردة المتطلبات تطبيق إ مكانية   بخصوص   رأيا   يشكل ولم المعايير هذه
 . العام القطاع   منشآت  

 الدخل
 في الدولي المحاسبة معيار   في المستخدم غير لدخلا مصطلح 3الدولي المحاسبة معيار يستخدم 1 إستنتاج

 الذي اإليراد مصطلح 3 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يستخدم حين في. 3 العام القطاع
 ويعدّ . المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير /الدولية المحاسبة معايير في الدخل مصطلح يقابل

 وال. اإليراد إلى باإلضافة   األرباح يشمل حيث اإليراد، مصطلح من نطاقا أوسع الدخل مصطلح
 جزءا المصطلح هذا استحداث يكن ولم للدخل تعريفا العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تشمل
 .26 العرض مسودة في دمجه يتم ولم التحسينات مشروع من

 

 العادية غير البنود
 على المصروف أو الدخل بنود من بند أي عرض من أةالمنش 3 الدولي المحاسبة معيار يمنع 8 إستنتاج

ستنتج. اإليضاحات في أو الدخل بيان متن في إما عادي، غير بند أنه  معايير مجلس وا 
 العادية األعمال مخاطر من تنشأ عادية غير أنها على ت عامل التي البنود بأن الدولية المحاسبة

ها ت ضمن وال المنشأة، تواجهها التي  تحدد أن ينبغي. الدخل بيان من منفصل صر  عن في عرض 
 . الدخل بيان   في عرضه طريقة آخر حدث أو معينة معاملة تكرار، مدى وليس وظيفة، أو طبيعة

 

 عن( 2000) 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار   في العادية غير البنود تعريف اختلف 9 إستنتاج
 خسائر أو أرباح صافي" 8الدولي لمحاسبةا لمعيار( 3991) السابقة النسخة في الوارد التعريف
 وجهة   اإلختالف هذا عكس   وقد 3".المحاسبية السياسات   في والتغيرات األساسية واألخطاء الفترة،
 . العام القطاع لمنشآت بالنسبة عادي غير بند يشكل لما العام القطاع نظر

 

 عادية غير بنود أنها على والمصاريف اإليرادات بنود عرض صراحة المعيار هذا يمنع ال 30 إستنتاج
 أي عرض 3الدولي المحاسبة معيار يمنع حين في. اإليضاحات في أو الدخل بيان متن في
 ويرى. اإليضاحات في أو الدخل بيان متن   في عادية غير كبنود والمصاريف للدخل بنود

 منشآتال تمنع أن ينبغي ال المعايير هذه أن العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس
 وهذا. متنه في أو المالي األداء بيان إيضاحات في العادية غير البنود عن اإلفصاح   من

 أهداف مع ينسجم قد العادية غير البنود حول معلومات عن اإلفصاح أن يعتقدون   ألنهم
                                                 

 أو أحداث من تنشأ مصاريف أو إيرادات" أنها على العادية غير البنود( 2000) 3 امالع القطاع في الدولي المحاسبة معيار عّرف  1
 أو سيطرة نطاق خارج وتكون منتظم أو متكرر بشكل حصولها ي توقع وال للمنشأة العادية األنشطة عن واضح بشكل تختلف معامالت

 أو أحداث من تنشأ مصاريف أو دخل" أنها على" عاديةال غير البنود" 8 الدولي المحاسبة معيار عّرف حين في." المنشأة تأثير
 . منتظم أو متكرر بشكل تحصل أن بالتالي ي توقع وال للمنشأة العادية األنشطة عن واضح بشكل تختلف معامالت

http://www.iasb.org/
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 خاص سبب يوجد ال أنه آخرين أعضاء يرى حين في. النوعية وخصائصه المالي اإلبالغ
 كما. المسألة هذه يخص فيما 3الدولي المحاسبة معيار متطلبات عن حيادلل العام بالقطاع
 المنفصل العرض يمنع ال 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار أن إلى أيضا   أشاروا
 اإليضاحات، في أو المالية البيانات متن في ما لحكومة العادية األ نشطة عن المختلفة للبنود
 للحياد العام بالقطاع خاص سبب هنا  بأ ن مقتنعين ليسوا وهم. امةه البنود هذه كانت طالما
 في" العادية غير البنود" عرض بمنع المتعلق الدولية المحاسبة معايير مجلس متطلب عن

 . المالية البيانات
 

 معايير مجلس أجراها الت  التحسينات نتيج  1العا  القطا  ف  الليل  المحاس   معيار مراجع 
 3002 عا  ف  الصالرة المالي  التقارير إلعلال الليلي  المعايير على الليلي  المحاس  

 

 على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام  33 إستنتاج
 التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 3الدولي المحاسبة معيار
 مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة" المالية

ستنتج. المعيار تنقيح أسباب على األخير المجلس  في الدولية المحاسبة معايير مجلس وا 
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد ي ك ن لم أنه العام القطاع

 

تحسينات مجلس معايير المحاس   الليلي  نتيج   1لعا  مراجع  معيار المحاس   الليل  ف  القطا  ا
 3002الصالرة ف  عا   على المعايير الليلي  إلعلال التقارير المالي 

التي تمت على  التحسيناتقام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة  32ستنتاجإ
لمعايير الدولية إلعداد التقارير اوالمشمولة في التحسينات على  3معيار المحاسبة الدولي

والمتزامنة عموما  مع  2009بريل إالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في  المالية
أسباب المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى 

 أنه ال يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديل. 
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 إرشالات التنفيذ 
 

 منه.  ، لكنها ليست جزء  3إن هذه اإلرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 هيكل ال يانات المالي  التيضيح 
 

المعيار عناصر البيانات المالية والحد األدنى لمتطلبات اإلفصاح في متن بيان  هذا يصف     3تنفيذ
ء المالي إضافة إلى عرض التغيرات في صافي األصول/حقوق المركز المالي وبيان األدا

الملكية. كما يصف أيضا  البنود األخرى التي يمكن عرضها إما في متن البيان المالي ذي 
الصلة أو في المالحظات. وتقدم هذه اإلرشادات أمثلة بسيطة على الطرق التي يمكن بها 

المركز المالي وبيان األداء المالي وبيان تلبية متطلبات هذا المعيار فيما يخص عرض بيان 
التغيرات في صافي األصول/حقوق الملكية. وينبغي تغيير ترتيب العرض واألوصاف 
المستخدمة لبنود السطر عند اللزوم من أجل تحقيق عرض عادل في كل من الحاالت 

شأة عامة مثل المعينة للمنشأة. فعلى سبيل المثال فإنه من المحتمل أن تكون بنود السطر لمن
 وزارة دفاع معينة مختلفة بشكل كبير عن بنود السطر لبن  مركزي. 

 
ي ظهر البيان التوضيحي للمركز المالي طريقة واحدة يمكن بها عرض بيان المركز المالي      2تنفيذ

الذي يميز بين البنود المتداولة وغير المتداولة. ويمكن أن تكون الصيغ األخرى مناسبة على 
 تكافئ، شريطة أن يكون التمييز واضحا . نحو م

 
تم إعداد البيانات المالية لحكومة وطنية ويوضح بيان األداء المالي )حسب الوظيفة( وظائف     1تنفيذ

التصنيفات الحكومية المستخدمة في إحصائيات التمويل الحكومية. ومن غير المحتمل أن 
لقطاع العام. ارجع لهذا المعيار تنطبق هذه التصنيفات الوظيفية على جميع منشآت ا

 لإلطالع على مثال لتصنيفات وظيفية أكثر عمومية لمنشآت أخرى في القطاع العام. 
 

ال ي قصد من األمثلة توضيح كافة جوانب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. كما أنها      4تنفيذ
أنها أن تتضمن أيضا  بيانا  للتدفق ال تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية، التي من ش

 النقدي وملخصا  بالسياسات المحاسبية الهامة ومالحظات تفسيرية أخرى. 
 

  يان السياسات المحاس ي  )مقتطف( -منشأة القطا  العا 
 

 المنشأة المعدة للتقارير
 

يانات المالية تخص هذه البيانات المالية منشأة قطاع عام )حكومة وطنية في البلد "أ"(. وتشمل الب
(. وهذا 20××المنشأة المعدة للتقارير كما هي محددة في التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام 

  -يشمل:
 وزارات الحكومة المركزية؛ و 

 األعمال الحكومية.  مؤسسات 
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 أساس اإلعداد
 

اإلستحقاق  تمتثل البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يخص أساس
 المحاسبي. إن أساس القياس المطبق هو التكلفة التاريخية المعدلة لعمليات إعادة تقييم األصول. 

 
نتظام خالل إتم إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة وتم تطبيق السياسات المحاسبية ب

 الفترة. 
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  يان المركز المال  -منشأة القطا  العا 
  30×3يسم ر ل 21كما ف 

 )بآالف وحدات العملة(
 

 3×30  1×30 
 ×  × األصيل

    األصيل المتلايل 
 ×  × النقد والنقد المعادل

 ×  × الذمم المدينة
 ×  × المخزون

 ×  × الدفعات المسبقة
 ×  × أصول متداولة أخرى

 ×  × 
    األصيل غير المتلايل 

 ×  × الذمم المدينة
 ×  × لشركات الزميلةاإلستثمارات في ا

 ×  × األصول المالية األخرى
 ×  × البنية التحتية والممتلكات والمصانع  

 ×  × المعدات واألبنية
 ×  × األصول غير الملموسة
 ×  × أصول غير مالية أخرى

 ×  × 
 ×  × إجمال  األصيل

    

    اإللتزامات
    اإللتزامات المتلايل 

 ×  × الذمم الدائنة
 ×  × إقتراضات قصيرة األجل

 ×  × الجزء المتداول من اإلقتراضات طويلة األجل
 ×  × مخصصات قصيرة األجل

 ×  × منافع الموظفين
 ×  × معاش التقاعد

 ×  × 
    اإللتزامات غير المتلايل  

 ×  × الذمم الدائنة
 ×  × إقتراضات قصيرة األجل

 ×  × مخصصات قصيرة األجل
 ×  × الموظفين منافع

 ×  × معاش التقاعد
 ×  × 

 ×  × إجمال  اإللتزامات
 ×  × صاف  األصيل 

    

    صاف  األصيل/حقيق الملكي 
رأس المال المساهم به من قبل منشآت حكومية 

 أخرى
×  × 

 ×  × اتحتياطاإل
 ×  × الفائض/)العجز( المتراكم

 ×  × حصص األقلية
 ×  × إجمال  صاف  األصيل/حقيق الملكي 
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ليسم ر  21 يان األلاء المال  للسن  المنتهي  ف  -منشأة القطا  العا 
3×30 
 )م  تيضيح تصنيف المصاريف حسب اليظيف ( 
 )بآالف وحدات العملة( 

 

 3×30  1×30 
    اإليرالات
 ×  × الضرائب

 ×  × الرسوم والغرامات والتراخيص
 ×  × معامالت الصرف اإليراد من

 ×  × التحويالت من منشآت حكومية أخرى
 ×  × إيرادات أخرى

 ×  × إجمال  اإليرالات
    

    المصاريف
 (×)  (×) الخدمات العامة 

 (×)  (×) الدفاع
 (×)  (×) النظام العام والسالمة

 (×)  (×) التعليم
 (×)  (×) الصحة

 (×)  (×) جتماعيةإلالحماية ا
 (×)  (×) اإلسكان وأسباب راحة المجتمع

 (×)  (×) والثقافية والدينية ةستجماميإلاألنشطة ا
 (×)  (×) الشؤون اإلقتصادية

 (×)  (×) الحماية البيئية
 (×)  (×) مصاريف أخرى
 (×)  (×) تكاليف التمويل

 (×)  (×) إجمال  المصاريف
    

 ×  × الحصة من فائض الشركات الزميلة
 ×  × فائض أي عجز الفترة

    

    المنسوب إلى:
 ×  × مالكي المنشأة المسيطرة

 ×  × حصص األقلية
 ×  × 

                                                 

  الشركات  هذا يعني الحصة من فائض الشركات الزميلة المنسوبة إلى مالكي الشركات الزميلة، أي بعد الضريبة وحصص األقلية في
 الزميلة. 
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ليسم ر  21 يان األلاء المال  للسن  المنتهي  ف   -منشأة القطا  العا 
3×30 

 

 )م  تيضيح تصنيف المصاريف حسب اليظيف ( 
 

 )بآالف وحدات العملة( 
 3×30  1×30 

    لاتاإليرا
 ×  × الضرائب

 ×  × الرسوم والغرامات والتراخيص
 ×  × اإليراد من معامالت الصرف

 ×  × التحويالت من منشآت حكومية أخرى
 ×  × إيرادات أخرى

 ×  × إجمال  اإليرالات
    

    المصاريف
 (×)  (×) األجور والرواتب ومنافع الموظفين

 (×)  (×) المنح ودفعات التحويل األخرى
 (×)  (×) مواد التموين والمواد المستهلكة المستخدمة

 (×)  (×) مصروف اإلستهال  واإلطفاء
إنخفاض قيمة الممتلكات والمصانع 

 والمعدات
(×)  (×) 

 (×)  (×) مصاريف أخرى
 (×)  (×) تكاليف التمويل

 (×)  (×) إجمال  المصاريف
    

 ×  × الحصة من فائض الشركات الزميلة
 ×  × فائض أي عجز الفترة

    

    المنسوب إلى:
 ×  × مالكي المنشأة المسيطرة

 ×  × حصص األقلية
 ×  × 

                                                 

    نخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات كبند إفي بيان األداء المالي الذي يتم فيه تصنيف المصاريف حسب طبيعتها، يظهر
 شمل انخفاض القيمة في الوظيفة )الوظائف( التي ترتبط بها. يسطر منفصل. وبالمقابل، إذا تم تصنيف المصاريف حسب وظيفتها، 
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 30×1ليسم ر  21 يان التغيرات ف  صاف  األصيل/حقيق الملكي  للسن  المنتهي  ف   -منشأة القطا  العا 
 )بآالف وحدات العملة(

إجمال  صاف   صص األقلي ح منسي   إلى مالك  المنشأة المسيطرة 
األصيل/حقيق 

 الملكي 
رأس المال 
 المساه   ه

ات إحتياط
 ٤أخرى

  إحتياط
 التحييل

الفائض/)العجز( 
 المتراك 

 اإلجمال 

 × × × × (×) × × 20×0ديسمبر  13الرصيد في 

 (×) (×) (×) (×)    التغيرات في السياسة المحاسبية
 × × × × (×) × × الرصيد المعاد بيانه

التغيرات ف  صاف  األصيل/حقيق الملكي  لعا  
1×30 

       

 × × ×   ×  الربح من إعادة تقييم الممتلكات

 (×) (×) (×)   (×)  الخسارة من إعادة تقييم اإلستثمارات
 (×) (×) (×)  (×)   فروقات الصرف في تحويل العمليات األجنبية

صافي صافي اإليرادات المعترف بها مباشرة في 
 األصول/حقوق الملكية

 × (×)  × × × 

 × × × ×    فائض الفترة

إجمال  اإليرالات يالمصاريف المعترف  ها 
 للفترة

 × (×) × × × × 

مرحل إلى  30×1ليسم ر  21الرصيل ف  
 الحق

× × (×) × × × × 

                                                 
 حتياطات األخرى إلى عناصرها، إن كانت هامة. إلتحليل ا يتم  ٤
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 30×1ليسم ر  21هي  ف  حقيق الملكي  للسن  المنت  يان التغيرات ف  صاف  األصيل/ -منشأة القطا  العا 
 )بآالف وحدات العملة(

إجمال  صاف   حصص األقلي  منسي   إلى مالك  المنشأة المسيطرة 
األصيل/حقيق 

 الملكي 
رأس المال 
 المساه   ه

ات إحتياط
 أخرى

  إحتياط
 التحييل

الفائض/)العجز( 
 المتراك 

 اإلجمال 

        

مرحل من  30×1ليسم ر  21الرصيل ف  
 قسا 

× × (×) × × × × 

التغيرات ف  صاف  األصيل/حقيق الملكي  لعا  
3×30 

       

 (×) (×) (×)   (×)  الخسارة من إعادة تقييم الممتلكات
 × × ×   ×  الربح من إعادة تقييم اإلستثمارات

 (×) (×) (×)  (×)   فروقات الصرف في تحويل العمليات األجنبية
ها مباشرة في صافي صافي اإليرادات المعترف ب

 األصول/حقوق الملكية
 (×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)    عجز الفترة

إجمال  اإليرالات يالمصاريف المعترف  ها 
 للفترة

× (×) × × × × × 

 × × × × (×) × × 30×3ليسم ر  21الرصيل ف  
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 3مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة 

ض البيانات المالية
 عر

 

 1مقارن  م  معيار المحاس   الليل  
 

 ويتضمن( 2001) 3الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
عداد الدولية المعايير على التحسينات " من كجزء 3الدولي المحاسبة معيار على تعديالت  الصادرة"  المالية التقارير إل 

بريل  2008 مايو فيعلى التوالي   الدولية المحاسبة معايير مجلس يبحث لم المعيار، هذا إصدار وقت وفي. 2009وا 
 بها المحتفظ المتداولة غير األصول " 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار تطبيق إمكانية في العام القطاع في

 ال 3العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت على"  فةالمتوق والعمليات البيع برسم
. 5 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار إصدار بعد 3الدولي المحاسبة معيار على أ جريت التي التعديالت يعكس
 : 3 الدولي المحاسبة ومعيار 3لعاما القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما
 في الدولي المحاسبة معيار ضمن 3الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتل  المضافة التوضيحات دمج تم 

 المثال، سبيل على العام، القطاع منشآت ق بل من المحاسبة على المعيار تطبيق إمكانية لتوضيح 3 العام القطاع
 .المستمرة المنشأة مفهوم طبيقت حول المناقشة نطاق توسيع تم

 بيان أو الملكية حقوق/األصول صافي في التغيرات جميع ي ظهر بيان عرض 3الدولي المحاسبة معيار يجيز 
 مع الرأسمالية المعامالت عن الناجمة التغيرات تل  عن عدا الملكية، حقوق/األصول صافي في التغيرات ي ظهر

 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في. مالكين فتهمبص المالكين على والتوزيعات المالكين
 .الملكية حقوق/األصول صافي في التغيرات جميع ي ظهر بيان عرض

 المحاسبة معيار عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" الملكية حقوق/األصول صافي"و" المالي األداء بيان" مصطلحي خدامإست ذل  على األمثلة أهم ومن. 3الدولي

 فهما 3 الدولي المحاسبة معيار في المرادفين المصطلحين أما. 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في
 ".الملكية حقوق"و" الدخل بيان"

 المحاسبة معيار في له يكون الذيو  ،"الدخل" مصطلح 3العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 
 ".اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 3 الدولي

 إلعداد الدولية المعايير تشمل أنها على" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير" 3الدولي المحاسبة معيار يعّرف 
 إلعداد الدولية المعايير تفسيرات نةلج/الدائمة التفسيرات لجنة وتفسيرات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير
 في الدولية المحاسبة معايير" 3العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يعّرف ال حين في. المالية التقارير
 ".العام القطاع

 معيار عن مختلفة الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.1 الفقرة) 3الدولي المحاسبة

 ال حين في. المالية البيانات   إ عداد   مسؤولية بشأن توضيحات 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.20-39 الفقرتان) التوضيحات نفس 3الدولي المحاسبة معيار يتضمن

 بدال  " المعيار هذا في الموضح يةالمال البيانات هدف" عبارة 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 يوجد ال ألنه وهذا. 3الدولي المحاسبة معيار في" اإلطار في الموضح المالي البيان هدف" المقابلة العبارة من

 .العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير في مقابل إطار
 المالية، البيانات إلعداد ناسبالم الوقت بشأن توضيحات 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 (.69 الفقرة) العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير في مقابل إطار إلى االفتقار بسبب
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 أنهببا علببى والمصبباريف اإليببرادات بنببود رضعبب صببراحة 3العببام القطبباع فببي الببدولي المحاسبببة معيببار يمنببع ال 
 3البدولي المحاسببة معيبار يمنبع حبين فبي. اإليضباحات فبي أو المبالي األداء بيبان مبتن فبي عاديبة غيبر بنود

 . اإليضاحات في أو الدخل بيان متن   في عادية غير كبنود والمصروف للدخل بنود أي عرض

 تببم التببي البنببود عببن اإلفصبباح عببدم يجيببز إنتقببالي صنبب 3العببام القطبباع فببي الببدولي المحاسبببة معيببار يتضببمن 
 العببام القطبباع فببي آخببر دولببي محاسببة معيببار فببي إنتقببالي نببص تطبيبق بسبببب الماليببة البيانببات   مببن   اسبتبعادها

 (. 353 الفقرة)

 إطببار علببى بنبباء  ) النوعيببة للخصببائص دقيببق ملخببص 3العببام القطبباع فببي الببدولي المحاسبببة معيببار يتضببمن 
 ".أ" الملحق في( الدولية محاسبةال معايير مجلس
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 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بيانات التدفق النقدي 

 

 شكـر وتقديـر
 7 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار إن
 عن الصادر رالمعيا هذا ويحتوي. الدولية المحاسبة معايير مجلس َنَشره   الذي "النقدي التدفق بيانات"

 من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإل تحاد التابع العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 7الدولي المحاسبة معيار

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إ ن  
 الدولية معاييرال منشورات دائرة   من مباشرة   منه   نسخ   على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 33الطابق األول  وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: ياإللكترون البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن  
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه   موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية لدوليةا معاييرال لمؤسسة

 
 
 
 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 22
 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 21

 2353عام نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال التحسينات على  تعديل 27

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 33

 2336ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36

 2336ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37

 2336ديسمبر  3ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا حذف 435
 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 2336ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 45

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 42
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 بيانات التدفق النقدي -2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 51في القطاع العام الصادرة حتى تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية 
 . 2354يناير 

 
 . 2333" في مايو من عام بيانات التدفق النقدي" 2تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من خالل معايير القطاع العام  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 
 التالية: 

 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية " 3الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة 
 (2336" )الصادر في ديسمبر واألخطاء

  الصادر في  آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي" " 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2336ديسمبر 

  (2353)الصادرة في يناير  في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية التحسينات على 

  (2353)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 راألث

 معيار التأثير

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 43

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 47

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  جديد أ63

 2353معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  جديد ب63

 2336ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل هـ5
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  أمثلة توضيحية
  7مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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 تتسياوى. 64-5 والفقيرات الهيدف فيي مبين "النقدي التدفق بيانات" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 وفيي منيه الهيدف سيياق يفي 2 العيام القطياع فيي اليدولي المحاسيبة معييار ي قرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع
 3 العيام القطياع فيي اليدولي المحاسيبة معييار ويقيدم. "العيام القطياع فيي الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق

 المحاسيبية السياسيات وتطبييق إلختييار أساسيا   "واألخطياء المحاسيبية التقيديرات فيي التغيرات المحاسبية، السياسات"
 .الواضحة اإلرشادات غياب في
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 الهـدف 
نفق عليها النقد خالل أوالبنود التي )ب( مصادر التدفقات النقدية الواردة )أ( يحدد بيان التدفقات النقدية 

إن المعلومات حول التدفقات النقدية . ورصيد النقد في تاريخ تقديم التقارير)ج( فترة تقديم التقارير 
بيانات المالية المعلومات لكل من األغراض المحاسبية وأغراض للمنشأة مفيدة في أنها تقدم لمستخدمي ال

وتتيح معلومات التدفق النقدي للمستخدمين تحديد الطريقة التي تحصل فيها منشأة في ، صنع القرار
عند . هذا النقد إستخدامالقطاع العام على النقد الذي تتطلبه لتمويل أنشطتها واألسلوب الذي تم فيه 

فهم  إلىأنشطة المنشأة يحتاج المستخدمون  إستمراررارات حول تخصيص الموارد مثل وتقييم الق إتخاذ
إن هدف هذا المعيار هو طلب تقديم المعلومات حول التغيرات . التدفقات النقدية ومدى التأكد منها

لفترة لمنشأة بواسطة بيان تدفق نقدي يبين التدفقات النقدية خالل ا معادلالنقد الالتاريخية في النقد و 
 ية والتمويلية.ستثمار الناشئة عن األنشطة التشغيلية واإل

 

 النطـاق 
تعد  أنالمحاسبي يجب  ستحقاقاإل أساسالمنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على  إن .1

تقدمه كجزء ال يتجزأ من بياناتها  أنويجب ، لمتطلبات هذا المعيار وفقا  بيانا للتدفقات النقدية 
 ترة يتم عرض البيانات المالية لها.المالية لكل ف

 

تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة في  أنالمعلومات حول التدفقات النقدية يمكن  إن .2
المنشأة للقوانين واألنظمة )بما في ذلك  إمتثالتقييم )ب( تقييم التدفقات النقدية للمنشأة )أ( 

كان سيتم  إذاالقرارات حول ما  إتخاذ. )ج( (ك مناسبا  الموازنات التقديرية المعتمدة حيثما كان ذل
وهم معنيون بشكل عام ، ما كان سيتم الدخول في معامالت مع منشأة إذامنشأة أو  إلىتقديم موارد 

ستخدامبكيفية توليد المنشأة و  هذه هي الحالة بغض النظر عن طبيعة ، معادلالنقد الها للنقد و ا 
، منتج المنشأة أنهالنقد على  إلىينظر  أنكان من الممكن  إذاأنشطة المنشأة وبغض النظر عما 

النقد بشكل  إلىتحتاج المنشآت . تكون الحالة كذلك بالنسبة لمؤسسة مالية عامة أنكما يمكن 
النقد  إلىوهي تحتاج ، مهما اختلفت أنشطتها الرئيسية إلنتاج اإليرادات، ي لنفس األسبابأساس

وفي بعض ، التي تستهلكها لمواجهة التكاليف المستمرة لسداد الدينلدفع ثمن البضائع والخدمات 
لذلك يتطلب هذا المعيار من كافة المنشآت إن تعرض بيان  وتبعا  ، الحاالت لتقليل مستويات الدين

 للتدفقات النقدية.

 

 األعمال الحكومية.مؤسسات  ءبإستثناينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .3

 

الصادرة عن مجلس معايير المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"  "توضح  .4
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 

األعمال  مؤسساتالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 . " عرض البيانات المالية" 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مية في الحكو 
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 منافع معلومات التدفق النقدي 

التنبؤ )أ( المعلومات حول التدفقات النقدية لمنشأة مفيدة في مساعدة المستخدمين على  إن .1
)ج( ة في المستقبل وقدرتها على توليد تدفقات نقدي)ب( بالمتطلبات النقدية المستقبلية للمنشأة 

تمويل التغيرات في نطاق وطبيعة أنشطتها. يوفر بيان التدفق النقدي كذلك الوسيلة وقدرتها على 
التي يمكن للمنشأة من خاللها القيام بمسؤولياتها عن التدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية 

 الصادرة خالل فترة تقديم التقارير.
 

نقدية عندما يستخدم مع بيانات مالية أخرى المعلومات التي تمكن يقدم بيان التدفقات ال .6
  / حقوق الملكية لمنشأة وتقييم هيكلها المالي صولالمستخدمين من تقييم التغيرات في صافي األ

 أجل)بما في ذلك سيولتها ومالءتها( وقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من 
قابلية مقارنة ما تقدمه مختلف  أيضا  كما أنها تعزز ، والفرص المتغيرةالتكيف مع الظروف 

معامالت  إستخدامالمنشآت من تقارير حول األداء التشغيلي ألنها تزيل اآلثار التي تنجم عن 
 محاسبية مختلفة لنفس المعامالت واألحداث األخرى.

 

شر على مبلغ وتوقيت وتأكد حدوث ما تستخدم المعلومات التاريخية للتدفقات النقدية كمؤ  كثيرا   .7
في فحص دقة التقييمات السابقة للتدفقات النقدية  أيضا  كما أنها مفيدة ، التدفقات النقدية المستقبلية

 المستقبلية.
 

 تعريفـات 

  -المحددة لها كما يلي: المعاني تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب .8
 

 دوق والودائع تحت الطلب.يشمل النقد في الصن( Cash) لنقدا
 

والتي  السيولة،وعالية  جلات قصيرة األستثمار هي اإل( Cash equivalents) معادلالنقد ال
تكون قابلة للتحول بسهولة لمبالغ نقدية معروفة وخاضعة لمخاطرة غير كبيرة للتغيرات في 

 القيمة.
 

 الواردة والصادرة. دلمعاالنقد الهي تدفقات النقد و  (Cash flows) التدفقات النقدية
 

هي صالحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى من أجل ( Control) السيطرة
 االستفادة من أنشطتها.

 
تغيرات في حجم  إلىهي األنشطة التي تؤدي  (Financing activities) األنشطة التمويلية

 للمنشأة. قتراضاتإلالمال المساهم به وا رأسوتكوين 
 
ات ستثمار واإل صولوبيع األ إمتالكهي أنشطة  (Investing activities) يةستثمار نشطة اإلاأل 

 .معادلالنقد الالتي ال تشملها  جلطويلة األ
 

هي أنشطة المنشأة التي ليست أنشطة  (Operating activities) األنشطة التشغيلية
 .أو أنشطة تمويلية يةإستثمار 

 
يقصد به تاريخ آخر يوم لفترة تقديم التقارير التي ( ng dateReporti) تاريخ تقديم التقرير

 تتعلق بها البيانات المالية.
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ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
قائمة المصطلحات المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير األخرى، ويعاد ذكرها في 

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  عرفةالم
 

  والنقد المعادلالنقـد 
أو ألغراض  ستثماروليس لإل جلالنقدية قصيرة األ لتزاماتلغرض تنفيذ اإل معادلالنقد اليحتفظ ب .9

مبلغ معلوم  إلىللتحويل بسرعة  كمعادل للنقد يجب أن يكون قابال   ستثمارولكي يتأهل اإل، أخرى
 ستثمارلذلك عادة يتأهل اإل، مخاطرة غير كبيرة في التغيرات في القيمةمن النقد وان يكون عرضة ل

، متالكمن تاريخ اإل أقلأو  أشهرلنقل ثالثة ، ه قصيرةإستحقاقكمعادل للنقد فقط عندما تكون فترة 
 ما لم تكن في مادتها معادالت نقد. معادلالنقد الات حقوق المساهمين من إستثمار وتستثنى 

 

في بعض البلدان يشكل السحب  أنهعلى ، المصرفية عموما أنشطة تمويلية تقتراضاإلتعتبر ا .53
على المكشوف المصرفي والذي يكون قابل للتسديد عند الطلب جزء ال يتجزأ من إدارة النقد 

النقد في هذه الظروف. يتم إدراج السحب على المكشوف المصرفي كجزء من النقد و ، للمنشأة
ما يتذبذب بين كونه  كثيرا  رتيب المصرفي هو أن رصيد البنك واحد خصائص هذا الت، معادلال

 .إيجابيا ليصبح مكشوفا  
 

ن هذه األجزاء هي أل معادلالنقد الي تشكل النقد أو تستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود الت .55
. التمويليةية و ستثمار من أنشطتها التشغيلية واإل عن كونها جزأ  فضال  جزأ من إدارة النقد لمنشأة 

 .معادلالنقد الالنقد الفائض في  إستثمارتشمل إدارة النقد 
 

  قتصاديةالمنشأة اإل

" في هذا المعيار لتعريف مجموعة من المنشآت تشمل قتصاديةيستخدم المصطلح "المنشأة اإل .52
 وذلك لغايات تقديم التقارير المالية.، المنشأة المسيطرة وأية  منشآت خاضعة للرقابة

 

تشمل "منشأة إدارية "  إقتصاديةمنشاة  إلىم مصطلحيات أخرى في بعض األحيان لإلشارة تستخيد .53
 و"منشأة مالية " و"منشأة موحدة " و"مجموعة ".

على سبيل ، ية وأهداف تجارية معا  إجتماعمنشآت لديها سياسة  قتصاديةقد تشمل المنشأة اإل .54
تشمل منشآت توفر السكن مقابل رسوم  ةإقتصاديقد تكون دائرة السكن الحكومية منشأة ، المثال
 وكذلك منشآت توفر وسائل السكن على أسس تجارية.، يةإسم

 
 المستقبلية أو الخدمات المحتملة  قتصاديةالمنافع اإل

التي تستخدم لتسليم البضائع والخدمات  صولواأل، الوسائل للمنشآت لتحقيق أهدافها صولتوفر األ .51
ما توصف بأنها تتضمن  مباشرة صافي تدفقات نقدية واردة كثيرا   حسب أهداف المنشأة لكن ال تنتج

المستخدمة إلنتاج صافي تدفقات نقدية واردة على أنها  صولما توصف األ "إمكانية الخدمة" وكثيرا  
ولتحديد كافة األهداف بشكل شامل التي يمكن أن تستخدم من ، مستقبلية" إقتصاديةتتضمن "منافع 
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مستقبلية أو إمكانية الخدمة"  إقتصاديةمنافع المصطلح "المعيار يستخدم  هذا فإن صولها األأجل
 .صولية لألساسلوصف الخصائص األ

 

 األعمال الحكومية مؤسسات 

األعمال الحكومية كال من المنشآت التجارية مثل المرافق العامة والمنشآت المالية مؤسسات تشمل  .56
مال الحكومية في الجوهر عن المنشآت التي األعمؤسسات وال تختلف ، مثل المؤسسات المالية
لتحقيق  األعمال الحكومية عموما  مؤسسات وتعمل ، الخاص في القطاعتقوم بأنشطة مشابهة 

محدودة لخدمة المجتمع والتي  إلتزاماتاألرباح على الرغم من أن البعض منها قد يكون لديه 
و المنظمات في المجتمع إما بدون أية بموجبها يطلب منها تقديم السلع والخدمات لبعض األفراد أ

البيانات المالية الموحدة  " 6في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي . رسوم أو برسوم مخفضة
، " يوفر اإلرشاد بشأن تحديد فيما إذا كانت الرقابة موجودة لغايات تقديم التقارير الماليةالمنفصلةو 

كانت منشأة تجارية حكومية خاضعة لسيطرة منشأة قطاع ويجب اإلشارة إليها عند تحديد إذا ما 
 عام أخرى.

 

 / حقوق الملكية صولصافي األ

اإلجراء  إلىالمصطلح المستخدم في هذا المعيار لإلشارة  / حقوق الملكية هوصولإن صافي األ .57
 /صولوقد يكون صافي األ، (لتزاماتمنها اإل مخصوما   صولالمتبقي في بيان المركز المالي )األ

/ حقوق صولوقد تستخدم مصطلحات أخرى لتحل محل صافي األ، حقوق الملكية إيجابيا  أو سلبيا  
 الملكية شريطة أن تكون معانيها واضحة.

 

 عرض بيان التدفق النقدي 

يجب أن يبلغ بيان التدفق النقدي عن التدفقات النقدية خالل الفترة المصنفة حسب األنشطة  .18
 تمويلية.ية والستثمار التشغيلية واإل

 

ية والتمويلية بالطريقة ستثمار تعرض أية منشأة تدفقاتها النقدية الناشئة من األنشطة التشغيلية واإل .59
ويوفر التصنيف حسب نوع النشاط المعلومات التي تتيح ، ألنشطتهاما تكون مناسبة  أكثرالتي هي 

، لديها معادلالنقد الالنقد و  للمستخدمين تقييم آثار هذه األنشطة على المركز المالي للمنشأة ومبلغ
 كما يمكن أن تستخدم هذه المعلومات لتقييم العالقات القائمة بين هذه األنشطة.

 

على سبيل المثال عندما يشمل ، قد تشمل معاملة مفردة تدفقات نقدية مصنفة بشكل مختلف .23
نه أدة على يمكن تصنيف عنصر الفائ هفإن، المال ورأسالتسديد النقدي لقرض كال من الفائدة 

 نه نشاط تمويلي.أالمال على  رأسنشاط تشغيلي وعنصر 
 

 األنشطة التشغيلية 

إن مبلغ صافي التدفقات النقدية التي تنجم عن األنشطة التشغيلية هي مؤشر رئيسي لمدى تمويل  .25
  -عمليات المنشأة:

 أو  ؛عن طريق الضرائب ) مباشرة وغير مباشرة ( (أ)
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 لتي توفرها المنشأة.من مستلمي البضائع والخدمات ا (ب)

 
مبلغ صافي التدفقات النقدية في بيان قدرة المنشأة على الحفاظ على قدرتها التشغيلية  أيضا  يساعد 

ات جديدة بدون إستثمار لمالكيها والقيام ب أو توزيعات مشابهة ودفع أرباح األسهم لتزاماتوتسديد اإل
 ة التشغيلية الحكومية الموحدة توفر مؤشرا  إن التدفقات النقدي . بمصادر تمويل خارجية ستعانةاإل

المعلومات حول  أنعلى مدى تمويل حكومة ألنشطتها الحالية من خالل الضرائب والرسوم، كما 
في  أخرىها مع معلومات إستخدامالعناصر المحددة للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيدة عند 

 قبلية.التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المست
 

 

ي من أنشطة توليد من النقد أساستستمد التدفقات النقدية التي تنشأ عن األنشطة التشغيلية بشكل  .22
 -:التي تنشأ عن األنشطة التشغيلية وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية، الرئيسية للمنشأة

 المقبوضات النقدية من الضرائب والرسوم والغرامات؛ (أ)

 لرسوم التي تفرض على البضائع والخدمات التي تقدمها المنشأة؛المقبوضات النقدية من ا (ب)

المقبوضات النقدية من المنح أو الحواالت والمخصصات األخرى أو موازنة أخرى صرحت  (ج)
 بها حكومة مركزية أو منشآت قطاع عام أخرى؛

 المقبوضات النقدية من اإلتاوات والرسوم  والعموالت واإليرادات األخرى؛ (د)

 النقدية لمنشآت قطاع عام أخرى لتمويل عملياتها )ال تشمل القروض(؛ الدفعات(  هـ)

 الدفعات النقدية لمزودي البضائع والخدمات؛ (و)

 الدفعات النقدية للموظفين وبالنيابة عن الموظفين؛ (ز)

المقبوضات النقدية والدفعات النقدية لمنشأة تأمين عن أقساط التأمين والمطالبات والرواتب  (ح)
 ى خاصة بسياسة المنشأة؛السنوية ومنافع أخر 

( فيما الدفعات النقدية لضرائب على ممتلكات محلية أو ضرائب دخل )حيثما كان ذلك مناسبا   (ط)
 يتعلق باألنشطة التشغيلية؛

 المقبوضات والدفعات النقدية من العقود التي تم إجراؤها لغايات تعاملية أو تجارية؛  (ي)

 ؛ وتوقفةات النقدية من العمليات المالمقبوضات أو الدفع (ك)

 المقبوضات أو الدفعات النقدية المتعلقة بتسوية القضايا. (ل)

 
 يتم خسارة أو ربح معين، مصنع بنود من بند أي بيع مثل المعامالت، بعض عن ينتج أن يمكن
 عن عبارة   هي المعامالت بهذه المتعلقة النقدية التدفقات وتكون. العجز أو الفائض في دمجها
 األ صول إمتالك أو لبناء النقدية الدفعات توصف أنه إال. اإلستثمارية   األنشطة   من نقدية تدفقات
 معيار من أ13 الفقرة في البيع لَغَرض   الحقا   بها والمحتفظ لآلخرين تأجيرها بغرض بها المحتفظ
 تدفقات   عن عبارة هي" والمعدات والمصان ع الممتلكات " إ ن. 57 العام القطاع في الدولي المحاسبة
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 لهذه الالحقة البيع وعمليات اإليجارات من النقدية المقبوضات أما. التشغيلية   األنشطة   من نقدية
 .التشغيلية األنشطة من نقدية تدفقات َأيضا فهيَ  األصول

 
قد تحتفظ منشأة بأوراق مالية وقروض لغايات التعامل أو المتاجرة، وهي في تلك الحالة مشابهة  .23

ة بيعها، لذلك يتم تصنيف التدفقات النقدية الناجمة عن شراء أو لبضاعة إمتلكت بشكل محدد إلعاد
بيع األوراق المالية المتعامل أو المتاجر بها على أنها أنشطة تشغيلية، وعلى نحو مماثل، عادة ما 
يتم تصنيف السلف النقدية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية العامة على أنها أنشطة 

 ق بالنشاط الرئيسي لتوليد النقد لتلك المنشأة.تشغيلية حيث أنها تتعل
 

في بعض اإلختصاصات تقوم الحكومات أو منشآت القطاع العام األخرى بتخصيص أو إعتماد  .24
أموال للمنشآت لتمويل عمليات منشأة، وال يجري تمييز واضح للتصرف في تلك األموال بين 

على اهم به، وعندما تكون المنشأة غير قادرة األنشطة الحالية واألعمال الرأسمالية ورأس المال المس
أن تحدد بشكل منفصل المخصصات أو المبالغ المصرح بها في الموازنة على أنها أنشطة حالية 

يجب تصنيف المخصصات أو المبالغ المصرح  هفإن، مال مساهم به رأسأو  رأسماليةأو أعمال 
ويجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة في  ،بها في الموازنة على أنها تدفقات نقدية من العمليات

 اإليضاحات حول البيانات المالية.
 

 ية ستثمار األنشطة اإل

ية مهم الن التدفقات ستثمار إن اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة اإل .21
تساهم  أن النقدية تمثل المدى الذي تم فيه تحقيق التدفقات النقدية الصادرة للموارد التي يقصد بها

عتراف باألصل إلن التدفقات النقدية الصادرة التي تؤدي إلى اإ، في تقديم الخدمة المستقبلية للمنشأة
وفيما يلي ستثمارية. إفي بيان المركز المالي هي فقط تكون مؤهلة للتصنيف على أنها أنشطة 

 -ية:ستثمار أمثلة على التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة اإل

 صولغير الملموسة واأل صولالممتلكات والمصانع والمعدات واأل متالكالدفعات النقدية إل (أ)
وتشمل هذه الدفعات تلك المتعلقة بتكاليف التنمية المرسملة ، جلاألخرى طويلة األ

 ؛والممتلكات والمصانع والمعدات المنشأة ذاتيا  

غير الملموسة  صولت واألالمقبوضات النقدية من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدا (ب)
 ؛جلاألخرى طويلة األ صولواأل

حقوق الملكية  أو أدوات الدين للمنشآت األخرى والحصص في  متالكالدفعات النقدية إل (ج)
الدفعات لتلك األدوات التي تعتبر معادالت نقد أو تلك المحتفظ  ءبإستثناالمشاريع المشتركة )

 بها لغايات التعامل أو المتاجرة(؛ 

والحصص غ النقدية المستلمة من مبيعات حقوق الملكية وأدوات الدين للمنشآت األخرى المبال (د)
المقبوضات النقدية لألدوات التي تعتبر معادالت نقد وتلك  ءفي المشاريع المشتركة )بإستثنا

 المحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة(؛ 
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السلف والقروض المقدمة  من  ءثناالسلف النقدية والقروض المقدمة ألطراف أخرى )بإست ( ه)
 مؤسسات مالية عامة(؛

السلف  ءالمبالغ النقدية المستلمة من تسديد السلف والقروض المقدمة ألطراف أخرى )بإستثنا (و)
 والقروض من مؤسسة مالية عامة(؛

د العقو  بإستثناءالدفعات النقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة  (ز)
التي تتم ألغراض التعامل أو المتاجرة أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها أنشطة 

 تمويلية؛ و

المبالغ النقدية المستلمة للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة فيما  (ح)
على أنها عدا العقود التي تتم ألغراض التعامل أو المتاجرة أو عندما يتم تصنيف الدفعات 

 أنشطة تمويلية؛

يتم تصنيف التدفقات النقدية  هفإن، تحوط لمركز قابل للتحديد أنهالعقد على  إحتسابعندما يتم 
 للعقد بنفس األسلوب الذي يتم فيه التحوط للتدفقات النقدية للمركز.

 

 األنشطة التمويلية 
يلية هام ألنه مفيد في التنبؤ إن اإلفصاح المنفصل للتدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التمو  .26

وفيما يلي أمثلة على ، المال للمنشأة الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية رأسبمطالبات مزودي 
  -التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التمويلية:

العائدات النقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وكمبياالت وسندات  (أ)
قتراضاتورهونات و   ؛جلأخرى قصيرة أو طويلة األ ا 

 التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة؛ و (ب)

 المستحق الدفع المتعلق بإيجار تمويلي. لتزامالدفعات النقدية من المستأجر لتخفيض اإل (ج)
 

 تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة من األنشطة التشغيلية 
 إستخداملنقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية بيجب أن تقدم المنشأة التقارير حول التدفقات ا .22

 -أحد األسلوبين التاليين:

األسلوب المباشر حيث يتم اإلفصاح عن الفئات الرئيسية من إجمالي المقبوضات النقدية  (أ)
جمالي الدفعات النقدية؛ أو  وا 

األسلوب غير المباشر حيث يتم تعديل صافي الفائض أو العجز بمقدار آثار المعامالت  (ب)
ات لمبالغ مقبوضة أو دفعات تشغيلية إستحقاقت الطبيعة غير النقدية وأية تأجيالت أو ذا

ية ستثمار سابقة أو مستقبلية وبنود اإليرادات أو المصاريف المرتبطة بالتدفقات النقدية اإل
 أو التمويلية.
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شطة التشغيلية يشجع المعيار المنشآت على تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن األن .21
مفيدة )أ( األسلوب المباشر، حيث يوفر األسلوب المباشر المعلومات التي يمكن أن تكون  إستخدامب

ليست متاحة بموجب األسلوب غير المباشر. وبموجب و)ب( في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
الي المقبوضات األسلوب المباشر يمكن الحصول على المعلومات حول الفئات الرئيسية إلجم

جمالي الدفعات النقدية من  أحد  المصدرين التاليين:   -النقدية وا 

 السجالت المحاسبية للمنشأة؛ أو  (أ)

عن طريق تعديل اإليرادات التشغيلية والمصاريف التشغيلية )الفائدة واإليرادات المشابهة  (ب)
يان األداء المالي ومصروف الفائدة والرسوم المشابهة لمؤسسة مالية عامة( وبنود أخرى في ب

  -لما يلي:

التغيرات التي تحدث خالل الفترة في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم  (5)
 التشغيلية الدائنة؛

 بنود غير نقدية أخرى؛ و (2)

 ية أو التمويلية.ستثمار البنود األخرى التي آثارها النقدية هي التدفقات النقدية اإل (3)

 

األسلوب المباشر حول التدفقات النقدية  إستخدامتقدم التقارير ب يشجع المعيار كذلك المنشآت التي .29
الناشئة عن األنشطة التشغيلية على تقديم مطابقة للفائض/ العجز الناشئين من األنشطة العادية 

ويمكن تقديم هذه المطابقة كجزء من بيان التدفق ، مع صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 احات حول البيانات المالية.النقدي أو في اإليض

 

يتم تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن طريق ، لألسلوب غير المباشر وفقا   .33
  -تعديل الفائض أو العجز الناشئين عن األنشطة العادية لآلثار التالية:

 لدائنة؛التغيرات خالل الفترة في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم التشغيلية ا (أ)

والمخصصات والضرائب المؤجلة ومكاسب وخسائر العملة  ستهالكالبنود غير النقدية مثل اإل (ب)
 و ية؛قلاألجنبية غير المحققة وفوائض الشركات الزميلة غير الموزعة وحقوق األ

 أو تمويل التدفقات النقدية؛ و  ستثماركافة البنود األخرى التي آثارها النقدية هي اإل (ج)

 .[تم إلغائها] (د)

 

 تقديم  التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة اإلستثمارية والتمويلية 

يجب على المنشأة أن تقدم التقارير بشكل منفصل حول األصناف الرئيسية إلجمالي المقبوضات  .31
جمالي الدفعات النقدية الناجمة عن األنشطة اإلستثمارية والتمويلية فيما عدا   إلىالنقدية وا 

على  33و 32دى الذي يتم فيه تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الموصوفة في الفقرتين الم
 أساس صافي القيمة.
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  ةصافيالالقيمة تقديم التقارير حول التدفقات النقدية على أساس 

يمكن تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية أو اإلستثمارية أو  .32
  -ويلية التالية على أساس صافي القيمة:التم

المقبوضات النقدية المحصلة والدفعات المسددة بالنيابة عن العمالء أو دافعي الضرائب أو  (أ)
من أنشطة المنشأة؛  بدال  المستفيدين عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة الطرف اآلخر 

 و

وتكون المبالغ  ل الدوران سريعا  المقبوضات والدفعات النقدية للبنود التي يكون فيها معد (ب)
 كبيرة وفترات اإلستحقاق قصيرة.

 

المعامالت حيث تكون األرصدة النقدية تحت رقابة المنشأة المقدمة  إلى)أ( فقط  32تشير الفقرة  .33
  -للتقارير، وتشمل األمثلة على هذه المقبوضات والدفعات النقدية ما يلي:

غير شامل ، نيابة عن مستوى حكومي آخر تحصيل الضرائب من قبل مستوى حكومي واحد (أ)
ها الخاص كجزء من ترتيب المشاركة في ستخدامالضرائب التي تحصلها الحكومة إل

 الضرائب؛

عادة دفع الودائع تحت الطلب لمؤسسة مالي (ب)  ؛ة عامةقبول وا 

 (؛ وtrust entity) إئتمانية أو منشأة إستثمار األموال التي تحتفظ بها للعمالء منشأة  (ج)

 رات المحصلة نيابة عن مالكي الممتلكات والمدفوعة لهم.اإليجا (د)
 

)ب( السلف المقدمة لما  32من األمثلة على المقبوضات والدفعات النقدية المشار لها في الفقرة  .34
  -يلي وتسديد ما يلي:

 ات؛ وستثمار شراء وبيع اإل (أ)

تمتد  تحقاقإسعلى سبيل المثال تلك التي لديها فترة ، جلاألخرى قصيرة األ قتراضاتاإل (ب)
 .أقلأو  أشهرلثالث 

 

إن التدفقات النقدية الناجمة عن كل من األنشطة التالية لمؤسسة مالية عامة من الممكن تقديم  .33
  -صافي القيمة: أساسالتقارير حولها على 

عادة دفع الودائع ذات تاريخ اإل (أ)  الثابت؛  ستحقاقالمقبوضات والدفعات النقدية لقبول وا 

 ها من مؤسسات مالية أخرى؛ و إيداع الودائع وسحب (ب)

 السلف النقدية والقروض المقدمة للعمالء وتسديد تلك السلف والقروض. (ج)
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 جنبية األعملة الالتدفقات النقدية ب
يجب تسجيل التدفقات النقدية الناجمة عن المعامالت بعملة أجنبية بعملة تقرير المنشأة وذلك  .33

 ة األجنبية في تاريخ التدفق النقدي.بتطبيق سعر الصرف بين عملة التقرير والعمل

 

يجب ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة أجنبية تحت السيطرة بأسعار الصرف بين عملة التقرير  .32
 والعملة األجنبية في تواريخ التدفقات النقدية.

 

يتم تقديم التقارير حول التدفقات النقدية التي هي بعملة أجنبية بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة  .31
وهذا من شانه أن يتيح  "،األجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار  " 4الدولي في القطاع العام

إستخدام سعر صرف يقارب السعر الحقيقي. على سبيل المثال، يمكن إستخدام المعدل الموزون 
ة لمنشأة أجنبي لسعر الصرف لفترة لتسجيل معامالت العملة األجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية 

سعر الصرف في  إستخدامب 4في القطاع العاموال يسمح معيار المحاسبة الدولي ، خاضعة للسيطرة
 تاريخ التقرير عند ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة أجنبية تحت السيطرة.

 

ال تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت  .39
 المعادلالنقد التغيرات في أسعار الصرف على النقد و  أثرعلى أن ، نقديةاألجنبية أنها تدفقات 

المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم تقديم التقارير حولها في بيان التدفق النقدي وذلك من 
ويتم عرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن ، في بداية ونهاية الفترة المعادلالنقد مطابقة النقد و  أجل

ويشمل الفروقات،  إن ، ية والتمويليةستثمار ت النقدية الناشئة من األنشطة التشغيلية واإلالتدفقا
 تم تعديل التقارير حول هذه التدفقات النقدية في نهاية فترة أسعار الصرف. أنهوجدت، لو 

 

 المماثلةأو التوزيعات الفائدة وأرباح األسهم 

أو التوزيعات  ل من الفوائد وأرباح األسهميجب اإلفصاح عن التدفقات النقدية الناشئة عن ك .02
يصنف كل منها بطريقة يتم ويجب أن ، بشكل منفصل والتي سيتم دفعهاالمقبوضة  المماثلة

 ية أو تمويلية.إستثمار فترة على أنها إما أنشطة تشغيلية أو  إلىمتسقة من فترة 
 

تم   أنهبيان التدفق النقدي على يتم اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي للفائدة المدفوعة خالل فترة في  .45
للمعاملة البديلة  وفقا  مصروف في بيان األداء المالي أو تمت رسملته  أنهبه على  عترافاإل

 ".قتراضتكاليف اإل " 1رقم  في القطاع العامالمسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 
 

المقبوضة على أنها  المماثلةتوزيعات أو ال يتم عادة تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح األسهم .42
ال يوجد إجماع على تصنيف هذه التدفقات  أنهعلى ، تدفقات نقدية تشغيلية لمؤسسة مالية عامة

أو التوزيعات ويمكن تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح األسهم ، النقدية للمنشآت األخرى
نها تدخل في تحديد صافي الفائض أو العجز، المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية ألاألخرى 
المقبوضة  المماثلةأو التوزيعات  يمكن تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح األسهم، وبالتبادل
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ذلك ألنها تكاليف حصول ، ية على التواليإستثمار على أنها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية 
 ات.ستثمار دات على اإلعلى الموارد التمويلية أو أنها عائ

 

المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي ألنها  أو التوزيعات األخرى يمكن تصنيف أرباح األسهم .43
 المماثلةأو التوزيعات  وبالتناوب يمكن تصنيف أرباح األسهم، تكلفة الحصول على الموارد المالية

مساعدة  أجلة التشغيلية وذلك من المدفوعة على أنها جزء من التدفقات النقدية الناشئة من األنشط
 المستخدمين على تحديد قدرة المنشأة على إجراء هذه الدفعات من التدفقات النقدية التشغيلية.

 

 الضرائب على صافي الفائض

، يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناجمة من الضرائب على صافي الفائض .00
من أنشطة تشغيلية ما لم يمكن تحديدها بشكل معين  ويجب تصنيفها على أنها تدفقات نقدية

 ية.ستثمار مع األنشطة التمويلية واإل
 

 

نه قد تعمل أعلى ، تعفى عادة منشآت القطاع العام من الضرائب المفروضة على صافي الفائض .41
بعض منشآت القطاع العام في ظل أنظمة ضرائب معادلة حيث تفرض الضرائب بنفس الطريقة 

 ها على منشآت القطاع الخاص.التي يتم فرض
 

تدفقات نقدية يتم  إلىتنجم الضرائب المفروضة على صافي الفائض من المعامالت التي تؤدي  .46
وبينما يمكن أن ، ية أو تمويلية في بيان التدفق النقديإستثمار تصنيفها على إنها أنشطة تشغيلية أو 

 فإنية أو التمويلية ستثمار باألنشطة اإلللتحديد بسرعة فيما يتعلق  يكون المصروف الضريبي قابال  
ومن الممكن أن تنجم في فترة ، ما يكون تحديدها غير عملي كثيرا  التدفقات النقدية الضريبية 

لذلك يتم عادة تصنيف الضرائب المدفوعة على أنها تدفقات ، مختلفة من التدفقات النقدية للمعاملة
تحديد التدفق النقدي  عمليا  يكون من الممكن نه عندما أعلى ، نقدية من األنشطة التشغيلية

ية أو إستثمار نها أنشطة أتدفقات نقدية يتم تصنيفها على  إلىالضريبي مع معاملة فردية تؤدي 
ي أو تمويلي حسبما هو إستثمار نه نشاط على أ يتم تصنيف التدفق النقدي الضريبي هفإنتمويلية 

يتم  هفإنمن صنف من األنشطة،  أكثرلضريبية على مناسب، وعندما يتم توزيع التدفقات النقدية ا
 اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي للضرائب المدفوعة.

 ات في المنشآت الخاضعة للسيطرة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ستثمار اإل

في شركة زميلة أو منشأة خاضعة للسيطرة تمت محاسبتها  ستثمارإللعند إجراء المحاسبة  .47
لوب حقوق الملكية أو أسلوب التكلفة عندئذ على المستثمر إن يحصر تقريره في بيان أس إستخدامب

على سبيل المثال أرباح ، التدفق النقدي على التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها
 والسلف. المماثلةأو التوزيعات  األسهم

 

التوحيد  إستخدامة لسيطرة مشتركة بعلى المنشأة التي تقدم التقارير حول حصتها في منشأة خاضع .41
التناسبي أن تشمل في بيانها للتدفق النقدي الموحد حصتها التناسبية من التدفقات النقدية للمنشأة 

أسلوب  إستخدامإما المنشأة التي تقدم التقارير حول هذه الحصة ب، الخاضعة للسيطرة المشتركة
التدفقات النقدية المتعلقة )أ( خاص بالتدفق  حقوق الملكية فيجب عليها أن تشمل في بيانها  ال
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التوزيعات والدفعات أو المقبوضات )ب( اتها في المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة وإستثمار ب
 األخرى بينها وبين المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة.

 

 والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة والوحدات التشغيلية األخرى  متالكاإل

والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة أو  متالكإجمالي التدفقات النقدية الناجمة من اإلإن  .04
 ية.إستثمار الوحدات التشغيلية األخرى يجب عرضها بشكل منفصل وتصنيفها على أنها أنشطة 

 

والتصرف في المنشآت الخاضعة  متالكيجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي كل من اإل .32
  -ات التشغيلية األخرى خالل الفترة عن كل مما يلي:للرقابة أو الوحد

 مجموع ثمن الشراء أو البيع؛ (أ)

 ؛المعادلالنقد حصة ثمن الشراء أو البيع المسددة بواسطة النقد و  (ب)

في المنشأة الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين  المعادلالنقد مبلغ النقد و  (ج)
 أو المتصرف بهما؛ و

المعترف بها من قبل المنشأة  المعادلالنقد النقد و  ءبإستثنا لتزاماتواإل  صولمبلغ األ (د)
لكل  وفقا  الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين أو المتصرف بهما، ملخصة 

 فئة رئيسية.
 

إن العرض المنفصل آلثار التدفق النقدي لإلمتالك والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة  .15
اإلفصاح المنفصل لمبالغ  إلىة األخرى كمجموعة بنود مفردة، باإلضافة والوحدات التشغيلي

األصول و اإللتزامات المملوكة أو المتصرف بها يساعد على تمييز هذه التدفقات النقدية عن 
التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية واإلستثمارية والتمويلية األخرى، كما ال تخصم 

 قدية لعمليات الشراء من هذه اإلمتالكات.آثار التدفقات الن
 

يتم اإلبالغ عن المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع أو المقبوض كثمن للشراء أو البيع في بيان التدفق  .12
 منه النقد والنقد المعادل التي تم إكتسابها أو التصرف فيها. مخصوما  النقدي 

 

ادل لمنشأة خاضعة للسيطرة أو لوحدة تشغيلية النقد أو النقد المع ءإن األصول واإللتزامات بإستثنا .13
مملوكتين أو متصرف بهما يطلب فقط اإلفصاح حيث تكون المنشأة الخاضعة للسيطرة أو الوحدة 

بهذه األصول أو اإللتزامات، على سبيل المثال، حيث يتم إمتالك منشأة قطاع  سابقا  قد إعترفت 
منشأة قطاع عام أخرى فإنه ال يطلب من عام تعد تقاريرها بموجب األساس النقدي من قبل 

النقد والنقد المعادل( للمنشأة التي  ءالمنشأة الممتلكة اإلفصاح عن األصول واإللتزامات )بإستثنا
 تم إمتالكها حيث أن هذه المنشأة لم تكن قد إعترفت باألصول أو اإللتزامات غير النقدية.
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 المعامالت غير النقدية 
 

الت اإلستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب إستخدام النقد أو النقد المعادل يجب إستثناء المعام .30
من بيان التدفق النقدي، ويجب اإلفصاح عن هذه المعامالت في مكان آخر في البيانات المالية 

 بطريقة توفر كافة المعلومات ذات العالقة عن هذه األنشطة اإلستثمارية والتمويلية.
 

اإلستثمارية والتمويلية ليس لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الحالية  إن العديد من األنشطة .11
ستثناء المعامالت غير  على الرغم من أنها تؤثر على هيكل رأس المال واألصول للمنشأة، وا 
النقدية من بيان التدفق النقدي يتفق مع هدف بيان التدفق النقدي، حيث أن هذه البنود ال تتضمن 

 -:ي الفترة الحالية، وفيما يلي أمثلة على المعامالت غير النقديةتدفقات نقدية ف
 

أو ، المرتبطة مباشرة بذلك لتزاماتأو تحمل اإلصول، من خالل تبادل األ صولاأل إمتالك (أ)
 ؛ وعن طريق عقد إيجار تمويلي

 حقوق ملكية. إلىتحويل الدين  (ب)

 

  والنقد المعادلعناصر النقد 
وتقديم مطابقة للمبالغ في بيان التدفق ، المعادلالنقد لنقد و يجب على المنشأة اإلفصاح عن ا .33

 النقدي الخاص بها مع البنود المعادلة الواردة في بيان المركز المالي.

 

نظرا  لتنوع ممارسات إدارة النقد والترتيبات المصرفية في مختلف أرجاء العالم، ومن أجل اإلمتثال  .17
فإنه يجب على المنشأة أن  ،"عرض البيانات المالية" 5لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 تفصح عن السياسة التي تتبناها لتحديد تكوين النقد والنقد المعادل.

 

إن أثر أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقد والنقد المعادل، على سبيل المثال التغير في  .11
محفظة اإلستثمارية للمنشأة، يتم تقديم أنها جزء من ال سابقا  تصنيف البيانات المالية التي إعتبرت 

السياسات المحاسبية، التغيرات  " 3التقارير حوله بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ".في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 إفصاحات أخرى 

يجب على المنشأة اإلفصاح عن مبلغ أرصدة النقد والنقد المعادل المهمة التي تحتفظ بها  .34
المالحظات التي  إلىالمنشأة والتي هي غير متاحة إلستخدام المنشأة اإلقتصادية، باإلضافة 

 حول البيانات المالية. تتقدمها اإلدارة في اإليضاحا

 

هناك عدة ظروف تكون فيها أرصدة النقد والنقد المعادل التي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة  .63
مثلة على ذلك أرصدة النقد والنقد المعادل التي تحتفظ بها إلستخدام المنشأة اإلقتصادية، وتشمل األ

المنشأة الخاضعة للسيطرة التي تعمل في بلد يتم فيه تطبيق أنظمة الرقابة على الصرف أو القيود 
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القانونية األخرى عندما تكون األرصدة غير متاحة لإلستخدام العام للمنشأة المسيطرة أو المنشآت 
 ة.األخرى الخاضعة للسيطر 

 

قد تكون المعلومات اإلضافية مناسبة للمستخدمين في فهم المركز المالي لمنشأة وسيولتها، ويشجع  .65
تقديم وصف في اإليضاحات حول  إلىهذا المعيار على اإلفصاح عن هذه المعلومات باإلضافة 

  -البيانات المالية والذي قد يشمل:

تكون متوفرة ألنشطة التشغيل مبلغ تسهيالت اإلقتراض غير المسحوبة التي يمكن أن  (أ)
 المستقبلية ولتسوية إلتزامات رأس المال، مع بيان أية قيود على إستخدام هذه التسهيالت؛

 

ية ستثمار إجمالي مبالغ التدفقات النقدية التي تنشأ من كل من األنشطة التشغيلية واإل (ب)
التوحيد التناسبي؛  دامإستخوالتمويلية المتعلقة بالحصص في المشاريع المشتركة المبلغ عنها ب

 و

 مبلغ وطبيعة األرصدة النقدية التي فرضت عليها قيود. (ج)
 

بيان التدفق النقدي من  فإننقدي  أساسعندما يتم إعداد التخصيصات وتصريحات الموازنة على  .62
يساعد المستخدمين في فهم العالقة القائمة بين أنشطة أو برامج المنشأة والمعلومات  أنالممكن 

للحصول على  5 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  إلىرجع إ. لموازنة الحكوميةالخاصة با
 نقاش مختصر حول مقارنة األرقام الحقيقية والمقدرة. 

 

 تاريخ النفاذ 

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .33
ذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيقُ  المحبذ   ومن  . 2221 يوليو  المعيار هذا المنشأة طبقت وا 
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2221 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 
" العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات " طريق عن 22 الفقرة تعديل تم. أ33

 الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديل ذلك المنشأة تطبق. 2212يناير في الصادرة
ذا. مبكرة   فترة   في التعديل هذا تطبيق الُمحبَّذ   ومن. 2211يناير 1 بعد أو في تبدأ التي  ط بَّق ت وا 

 وأ ن الحقيقة تلك عن ُتفصح أن ينبغي فإنها ،2211 يناير 1 قبل تبدأ لفترة التعديل المنشأ ة
 . 12 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار نم أ83 الفقرة تطبق

 
 التحسينات على  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن خالل  23تم تعديل الفقرة  .ب33

. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل للبيانات المالية السنوية التي 2212الصادرة في نوفمبر 
. ومن المحبذ أن يتم التطبيق في وقت مبكر. 2212يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 

ذا طبقت المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل  ، فإنه يتعين عليها اإلفصاح عن تلك 2212يناير  1وا 
 الحقيقة. 

 

في القطاع في المحاسبة كما عرفته معايير المحاسبة الدولية  ستحقاقاإل أساسعندما تتبنى منشأة  .64
هذا المعيار ينطبق على البيانات  فإنهذا  النفاذيم التقارير المالية  بعد تاريخ لغايات تقد العام
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أو بعد ذلك  ستحقاقاإل أساسالمالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني 
 .التاريخ
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 ستنتاجات إلأساس ا
ت مجلس معايير تحسينانتيجة  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2224الصادرة في عام  المحاسبة الدولية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي تمت على 5ستنتاجإ

داد التقارير والمشمولة في التحسينات على المعايير الدولية إلع 7معيار المحاسبة الدولي
والمتزامنة عموما  مع  2339بريل إالمالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

أسباب المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى 
 أنه ال يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديل. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيانات التدفق النقدي

 751  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  

 األمثلة التوضيحية
 2تعتبر هذه األمثلة مرافقة، ولكنها ليست جزءً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( مؤسسة مالية بإستثناءلمنشأة  بيان التدفق النقدي )
 

 )أ( (   72بيان التدفق النقدي بإستخدام األسلوب المباشر ) فقرة 
 موحد بيان التدفق النقدي ال –منشأة قطاع عام 

 الوحدات النقدية( )بآالف 72×7ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 72×  3 72× 7 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

   المقبوضات 

 × × الضرائب 

 × × مبيعات السلع والخدمات 

 × × المنح 

 × × الفائدة المقبوضة 

 × × مقبوضات أخرى 

   المدفوعات 

 )×( )×(  تكاليف الموظفين

 )×( )×( معاش التقاعد 

 )×( )×( الموردون

 )×( )×( الفائدة المدفوعة 

 )×( )×( دفعات أخرى 

 × × صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

 )×( )×( شراء المصانع والمعدات 

 × × عائدات بيع المصانع والمعدات 

 × × عائدات بيع اإلستثمارات 

 )×( )×( شراء أوراق مالية بعملة أجنبية 

 )×( )×( صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 × × عائدات اإلقتراضات 

 )×( )×( تسديد اإلقتراضات 
 )×( )×( توزيع/ أرباح األسهم للحكومة 

 × × صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 × × نخفاض في النقد والنقد المعادل إل صافي الزيادة/ ا

 × × النقد والنقد المعادل في بداية المدة 
 × × النقد والنقد المعادل في نهاية المدة 
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 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي 
 

 النقد والنقد المعادل  (أ)
 

والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة في البنوك واإلستثمارات في أدوات  يتكون النقد
السوق المالي، كما يشمل النقد والنقد المعادل الواردة في بيان التدفق النقدي البيان التالي لمبالغ 

 المركز المالي: 
       7×72   3×72 

 ×     ×      نقد في الصندوق وأرصدة في البنوك 
 ×      ×       ستثمارات قصيرة  األجل إ

   ×             × 
 

منها في مشاريع البنية × ، والتي يجب إستخدام ×لم تسحب المنشأة تسهيالت اإلقتراض لـ
 التحتية.

 
 الممتلكات والمصانع والمعدات  (ب)
 

الية مقدارها إمتلكت المنشأة اإلقتصادية، خالل الفترة، على ممتلكات ومصانع ومعدات بتكلفة إجم
منها عن طريق المنح الرأسمالية من قبل الحكومة الوطنية، وقد تم إجراء × ، حيث تم إمتالك ×

 لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.× الدفعات النقدية بمقدار 
 مطابقة صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع الفائض/ )العجز( 

 

 7 ×72 3 ×72 

  (لعجزا) /الفائض 
 الحركات غير النقدية 

× × 

 × × اإلستهالك 

 × × اإلطفاء

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × × الزيادة في الذمم الدائنة 

 × × الزيادة في اإلقتراضات 

 × × الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 

 )×( )×( صانع والمعدات )األرباح (/ الخسائر من بيع الممتلكات والم

 )×( )×( )األرباح (/ الخسائر من بيع اإلستثمارات 

 )×( )×( الزيادة في األصول األخرى المتداولة

 )×( )×( الزيادة في اإلستثمارات بسبب إعادة التقييم 

 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة 

 × × صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
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 751  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  

 )ب((  72يان التدفق النقدي بإستخدام األسلوب غير المباشر )فقرة ب
 72×7ديسمبر  13بيان التدفق النقدي الموحد للسنة المنتهية في  –منشأة القطاع العام 

 )بآالف الوحدات النقدية ( 
 7×72 3×72 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 × ×  العجز  /الفائض 

   لنقدية الحركات غير ا

 × × اإلستهالك 

 × × اإلطفاء 

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × × الزيادة في الذمم الدائنة 

 × × الزيادة في اإلقتراضات 

 × × الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 

 )×( )×( )األرباح(/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات 

 )×( )×( )األرباح (/ الخسائر من بيع اإلستثمارات 

 )×( )×( الزيادة في األصول األخرى المتداولة

 )×( )×( الزيادة في اإلستثمارات بسبب إعادة التقييم 

 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة 

 × × صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 
 النقدي إيضاحات حول بيان التدفق 

 

  النقد والنقد المعادل)أ( 
يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة في البنوك واإلستثمارات في أدوات 

يان التالي لمبالغ المركز السوق المالي. ويشمل النقد والنقد المعادل الواردة في بيان التدفق النقدي الب
  -:المالي
 7×72 3×72 

 × × وق وأرصدة لدى البنوك نقد في الصند

 × × إستثمارات قصيرة األجل 

 × × 
 

 منها في مشاريع البنية التحتية.× ، والتي يجب إستخدام ×لم تسحب المنشأة تسهيالت اإلقتراض لـ
 

 )ب( الممتلكات والمصانع والمعدات 
إجمالية حصـلت المنشأة اإلقتصادية، خالل المدة، على ممتلكات ومصانع ومعدات بتكلفة 

منها عن طريق المنح الرأسمالية التي تقدمها الحكومة الوطنية، وقد × ، تم الحصول على ×مقدارها
 لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.× تم إجراء الدفعات النقدية بمقدار 



 بيانات التدفق النقدي

   2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 1مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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 2 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

مستمد بشكل رئيسي من  " انات التدفق النقديبي " 2إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كما أنه يتضمن تعدياًل تم على معيار المحاسبة "بيانات التدفق النقدي"  1معيار المحاسبة الدولي 

الصادرة في ابريل  التحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةكجزء من  1الدولي 
ومعيار  2بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ختالفات الرئيسيةإل. وفيما يلي ا2111

 : 1المحاسبة الدولي 
 المحاسبة معيار ضمن 1الدولي المحاسبة معيار   في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 منشآت   ق َبل   من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 2العام القطاع في الدولي
 .العام القطاع  

 مختلفة مصطلحات محددة ، حاالت   في ،2العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار تخدميس 
 بيان"و" اإليراد" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 1الدولي المحاسبة معيار عن

 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق /األصول صافي"و" المالي األداء
" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 1 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة مصطلحاتال أما. 2
 ".الملكية حقوق"و

 الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.1 الفقرة) 1 الدولي المحاسبة معيار عن مختلفة

 1 الدولي المحاسبة معيار حال هو كما ،2 مالعا القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يجيز، 
. التشغيلية   األنشطة   منَ  النقدية التدفقات لعرض المباشرة غير أو المباشرة الطريقة إستخدام

 معيار يشجع التشغيلية، األنشطة من النقدية التدفقات   لَعرض   المباشرة الطريقة ُتستخدم وحيث
 التدفقات مع العجز أو الفائض مطابقة عن فصاحاإل على 2العام القطاع في الدولي المحاسبة

 (. 21 الفقرة) المالية البيانات إيضاحات في التشغيلية النقدية
 توضيحاً  2 العام القطاع في الدولي المحاسبة بمعيار المرفقة التوضيحية األمثلة تتضمن ال 

 .مالية لمؤسسة النقدي التدفق لبيان
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 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 واألخطاءالتغيرات في التقديرات المحاسبية  ، السياسات المحاسبية 

 

 شكـر وتقديـر
 8 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 نشره الذي( 3003 ديسمبر في المعدل" )واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات"

 في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر لمعيارا هذا ويحتوي.  الدولية المحاسبة معايير مجلس
 بتصريح وذلك 8 الدولي المحاسبة معيار   من مقتطفات   على للمحاسبين الدولي لإل تحاد التابع العام القطاع  

 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة   من
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو ماليةال التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إ ن  
المعايير الدولية إلعداد  منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 المملكة أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 30 الطابق األول وعنوانها ،التقارير المالية
 .المتحدة

 publications@ifrs.org: كترونياإلل البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 األخرى والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير جلسلم
 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” الدولية رمعاييال لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية

 
 

  
 
 

  
 
 
 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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السياسات المحاسبية، التغيرات في  -3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التقديرات المحاسبية واألخطاء

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 3014يناير  11

 

 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات 3تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 3000" في مايو من عام المحاسبية واألخطاء

 

 3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 3006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه. 

 

من خالل معايير القطاع العام  3ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ 
  -التالية:

  (3011) الصادر في أكتوبر  3011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (3010)الصادرة في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  الصادر في يناير األصول غير الملموسة " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
3010) 

  (3010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

ةالفقرة المتأثر  رطبيعة األث   معيار التأثير 
 أكتوبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تم إلغاءه مقدمة القسم

3011 

العنوان فوق 
 11مقدمة 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل
3010 

لية في القطاع العام يناير معايير المحاسبة الدو  التحسينات على  تعديل 9
3010 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 11
3010 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 14
3010 

 3010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 33

أ19 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  لتحسينات على ا جديد 
3010 
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  164 3سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا

 

 

 المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 61-1 الفقرات في مبين "اءواألخط
 معايير إلى مقدمة" و اإلستنتاجات أساس   سياق   وفي منه الهدف سياق في 3 العام القطاع في الدولي

 إلختيار أساسا    3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة
 .الواضحة اإلرشادات غياب   في المحاسبية السياسات وتطبيق
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 الهدف 
وتغييةر السياسةات المحاسةبية، باإلضةافة  إختيةارفرض معايير لعمليةة إن الهدف من هذا المعيار هو  .1

فةةي التغيةةرات )ب( المعالجةةة المحاسةةبية واإلفصةةاح عةةن التغيةةرات فةةي السياسةةات المحاسةةبية )أ( إلةةى 
تصةةويب األخطةةاء. ويهةةدف المعيةةار إلةةى تعزيةةز مةةدى مالئمةةة ومصةةداقية )ج( التقةةديرات المحاسةةبية و

البيانات المالية الخاصة بالمنشأة، وقابلية مقارنة تلك البيانات المالية عبر الوقت مع البيانةات الماليةة 
 للمنشآت األخرى.

 
بات اإلفصاح عن السياسةات المحاسةبية، متطل 1 ويتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع  العام .3

كمةةا وردت فةةي معيةةار المحاسةةبة ، تلةةك اإلفصةةاحات عةةن التغيةةرات فةةي السياسةةات المحاسةةبية إسةةتثناءب
 ."عرض البيانات المالية" 1الدولي في القطاع العام 

 

 النطاق 
ي يجــع ى ــم المنشــأة التــي تعــد البيانــات الماليــة وتعر ــها بموجــع اســا  ا ســتحقاق المحاســب .3

تطبيــق اــلا المعيــار فــي ىــرو الفــافو او العجــع فــي األنشــطة العاديــة والبنــود  يــر العاديــة فــي 
بيان األداء المالي وفي محاسـبة التغيـرات فـي التقـديرات المحاسـبية واألخطـاء والتغيـرات األساسـية 

 في السياسات المحاسبية.
 

بأثر رجعي التي يتم القيةام بهةا لتطبيةق  إن اآلثار الضريبية لتصويب أخطاء الفترة السابقة والتعديالت .4
التغيرات في السياسات المحاسةبية لةم تؤخةذ فةي هةذا المعيةار حيةال أنهةا ال تتعلةق بالعديةد مةن منشةآت 

اآلثةةةةار  معالجةةةةالقطةةةاع العةةةام.  إن معةةةايير المحاسةةةةبة الدوليةةةة أو الوطنيةةةة تتضةةةمن إرشةةةةادات حةةةول 
 الضريبية.

 
 مؤسسات األىمال الحكومية. إستثناءالقطاع العام بينطبق الا المعيار ى م جميع منشآت  .5
 
توضةةةح مقدمةةةة معةةةايير المحاسةةةبة الدوليةةةة فةةةي القطةةةاع العةةةام الصةةةادرة عةةةن مجلةةةس معةةةايير المحاسةةةبة  .6

تطبيةةةق المعةةةايير الدوليةةةة إلعةةةداد  مؤسسةةةات األعمةةةال الحكوميةةةة الدوليةةةة فةةةي القطةةةاع العةةةام أن علةةةى 
المحاسةةةةبة الدوليةةةةة. تةةةةم تعريةةةةف مؤسسةةةةات األعمةةةةال  التقةةةةارير الماليةةةةة الصةةةةادرة عةةةةن مجلةةةةس معةةةةايير

 .  1الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تعريفات 

   -تستخدم المصط حات التالية في الا المعيار حسع المعاني المحددة لها: .7
 

اي المبادئ واألس  واألىراف والقواىد  (Accounting policies) السياسات المحاسبية
 ارسات المحددة التي تتبنااا المنشأة في إىداد وىرو بياناتها المالية.والمم

 
ىبارة ىن تعديل في  (Change in accounting estimate) التغيير في التقدير المحاسبي

المب غ المسجل ألصل او إلتعام، او مب غ ا ستهالك الدوري لألصل، الناتج ىن تقييم الو ع 
والمنافع المستقب ية المتوقعة وا لتعامات المرتبطة بها. وتنتج  الحالي لألصول وا لتعامات،

التغيرات في التقديرات المحاسبية من المع ومات او التطورات الجديدة، وى يه فهي ليست 
 تصويع ألخطاء.
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ــة التطبيــق ــدما   تســتطيع  (Impracticable) ىــدم قاب ي ــر ممكــن ىن ــع  ي ــق المتط  ــد تطبي يع
لل كـل جهـد معقـول ل قيـام بـللك. وبالنسـبة لفتـرة سـابقة محـددة، يعتبـر مـن المنشأة تطبيقه بعـد بـ

 يــر الممكــن تطبيــق التغيــر فــي السياســة المحاســبية بــأثر رجعــي او إىــادة العــرو بــأثر رجعــي 
 -لتصويع خطأ معين إلا:

 كانت آثار التطبيق بأثر رجعي او إىادة العرو بأثر رجعي  ير قاب ة ل تحديد؛  (أ)

أثر رجعي او إىادة العرو بأثر رجعي إفترا ات حول ما كانت سـتكون التطبيق ب إقت م (ب)
 ى يه نية ا دارة في ت ك الفترة؛ او

التطبيق بأثر رجعي او إىادة العرو بأثر رجعي تقديرات اامـة ل مبـالغ وكـان مـن  إقت م (ج)
المســــتحيل التمييــــع المو ــــوىي بــــين المع ومــــات الســــابقة والمع ومــــات المتع قــــة بت ــــك 

 -التي: التقديرات

تــوفر ادلــة ى ــم اللــروف التــي كانــت قافمــة فــي التــاريخ )التــواريخ( التــي ينبغــي فيهــا  (1)
 ؛ وا ىتراف بت ك المبالغ او قياسها او ا فصاح ىنها

كــان مــن الممكــن ان تكــون متــوفرة ىنــدما تــم التصــريت بإصــدار البيانــات الماليــة لت ــك  (6)
 الفترة السابقة.

ا  فا ت او البيانات الخاطفة التي تقع في ( iod errorsPrior per) اخطاء الفترة السابقة
البيانات المالية ل منشأة لواحدة او اكثر من الفترات السابقة نتيجة ا خفاق في استخدام، او 

  -إساءة استخدام، المع ومات الموثوقة التي:

 كانت متوفرة ىند التصريت بإصدار البيانات المالية ىن ت ك الفترات؛ و (أ)
شكل معقول توقع الحصول ى يها واخلاا با ىتبار ىند إىداد وىرو ت ك يمكن ب (ب)

 البيانات المالية. 
 

وتت ــمن ت ــك األخطــاء آثــار األخطــاء الحســابية، واألخطــاء فــي تطبيــق السياســات المحاســبية، 
 والسهو او التفسيرات الخاطفة ل وقافع، وا حتيال.

 
اـو تطبيـق سياسـة محاسـبية جديـدة ى ـم  (Prospective application) التطبيق بأثر رجعـي

 -:تطبيق ت ك السياسة دافما  المعامالت واألحداث واللروف األخرى كما لو انه كان يتم 

تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة ى م المعامالت واألحداث واللروف األخـرى التـي تقـع  (أ)
 بعد التاريخ اللي يتم فيه تغيير السياسة؛ و

فـي التقـدير المحاسـبي فـي الفتـرات الحاليـة والمسـتقب ية التـي تتـأثر ا ىتراف بـأثر التغيـر  (ب)
 بالتغير.
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اــو تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة  (Retrospective application) التطبيــق بــأثر رجعــي
 تطبيق ت ك السياسة. دافما  ى م المعامالت واألحداث واللروف األخرى كما لو انه كان يتم 

 

اـو تصـويع ا ىتـراف بمبـالغ  ( restatement Retrospective ) إىـادة العـرو بـأثر رجعـي
 ىناصر البيانات المالية وقياسها وا فصاح ىنها كما لو ان خطأ الفترة السابقة لم يحدث ابدا.

 
ُتستخدم المصط حات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في الا 

 المعرفة قافمة المصط حات، ويعاد لكراا في اله المعايير ه فيالمعيار بنف  المعنم اللي ترد ب
 التي تم نشراا بشكل مستقل. 

 

 األامية النسبية)المادية( 
إن تقييم ما إذا كان الحذف أو البيان الخةاط  يةؤثر علةى قةرارات المسةتخدمين، ويكةون بالتةالي هامةا،  .8

مسةتخدمين معرفةة معقولةة بالقطةةاع يتطلةب دراسةة خصةائص أولئةك المسةتخدمين. وُيفتةرض أن لةدى ال
العةام واألنشةطة اإلقتصةادية والمحاسةبة كمةا أن لةديهم رغبةةة فةي دراسةة المعلومةات بدرجةة معقولةة مةةن 
اإلجتهةةاد. لةةذلك، ينبغةةي أن يأخةةذ التقيةةيم بعةةين اإلعتبةةار كيةةف يمكةةن أن ُيتوقةةع علةةى نحةةو معقةةول بةةأن 

 القرارات وتقييمها.  إتخاذخصائص في يتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون بهذه ال
 

 السياسات المحاسبية
 وتطبيق السياسات المحاسبية إختيار

 

ىندما ينطبق معيار او تفسير معين بشـكل محـدد ى ـم إحـدى المعـامالت او األحـداث او اللـروف  .9
األخرى، يتم تحديـد السياسـة او السياسـات المحاسـبية المطبقـة ى ـم للـك البنـد مـن خـالل تطبيـق 

      .لمعيارا
                                                                                                                                                                                                          

مجلةةةس  إسةةتنت م علةةى السياسةةات المحاسةةبية التةةي تةةنص معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة فةةي القطةةاع العةةةا .10
معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة فةةي القطةةاع العةةام أنهةةا تةةؤدي إلةةى بيانةةات ماليةةة تحتةةوي معلومةةات موثوقةةة 
ومالئمةةة حةةول المعةةةامالت واألحةةداال والىةةةروف األخةةرى التةةي تنطبةةةق عليهةةا. ولةةةيس مةةن الضةةةروري 

مةةادي. إال أنةةه مةةن غيةةر المالئةةم اإلبتعةةاد عةةن تطبيةةق تلةةك السياسةةات عنةةدما يكةةون أثةةر تطبيقهةةا غيةةر 
تبني معايير المحاسةبة الدوليةة فةي القطةاع العةام، أو عةدم تصةويب حةاالت عةدم اإللتةزام بهةا، لتحقيةق 

 عرض معين للمركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية.
 
. متطلباتها َتطبيق على المنشآت ل ُمساعدة بإرشادات العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير ُترفق .11

 في الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزءا   ُتشك  ل كاَنت إذا ما على اإلرشادات هذه جميع وتنص
 القطاع   في الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزءا   تشك  ل التي اإلرشادات وتعد  . العام القطاع  
 الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزأ   ُتشك  ل ال التي اإلرشادات اأم. إلزامية إرشادات هي العام
 . المالية بالبيانات خاصة متطلبات َتَتَضم ن فال العام القطاع في

 
في  ياع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اللي ينطبق بشـكل محـدد ى ـم المعـامالت او  .16

ارة حكمها في تطوير وتطبيق السياسـة المحاسـبية التـي األحداث او اللروف األخرى، تستخدم ا د
 -ينتج ىنها مع ومات:

 ؛ والقرارات ا قتصادية إتخالتتع ق باحتياجات المستخدمين في  (أ)

 -موثوقة، حيث ان البيانات المالية: (ب)
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 تمثل بصدق المركع المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية ل منشأة؛ (1)

الت واألحداث واللروف األخرى، ولي  فقـط الشـكل تعك  الجوار ا قتصادي ل معام (6)
 القانوني؛

 تكون حيادية، اي تخ و من ا نحياع؛ (3)

 تتصف بالحكمة؛ و (4)

 مكتم ة من جميع النواحي المادية. (5)
 

وضع سياسات محاسبية لضمان أن تقدم البيانات الماليةة معلومةات تلبةي عةدد مةن  13تقتضي الفقرة  .13
 1مةةةةةن معيةةةةةار المحاسةةةةةبة الةةةةةدولي فةةةةةي القطةةةةةاع العةةةةةام  الخصةةةةةائص النوعيةةةةةة. ويلخةةةةةص الملحةةةةةق "أ"
 الخصائص النوعية إلعداد التقارير المالية. 

 

، ترجع ا دارة إلم قاب ية تطبيق المصادر التاليـة بترتيـع 16ىند إصدار الحكم المو ت في الفقرة  .14
 -تناعلي وتأخلاا بعين ا ىتبار:

لعــام التــي تتنــاول ق ــايا مشــابهة المتط بــات فــي معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع ا (أ)
 ولات ىالقة؛ و

التعريفــــات ومعــــايير ا ىتــــراف والقيــــا  فيمــــا يخــــا األصــــول وا لتعامــــات وا يــــرادات  (ب)
 والمصاريف المبينة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى.

 

 الصادرة األخيرة بياناتال( ا) ي ي فيما ا دارة تبحث قد ،16 الفقرة في المبين الحكم إصدار ىند .15
 فقط لكن الخاا، او العام ل قطاع   المقبولة الممارسات( ع)و األخرى المعايير و ع ايفات ىن
 وتشمل. 14 الفقرة في الملكورة المصادر مع الممارسات اله   فيه تت ارع   اللي الحد إلم

 للك في بما الدولية، سبةالمحا معايير بمج   الخاصة البيانات ت ك البيانات اله   ى م اأَلمث ة
ىداد الدولية والمعايير" المالية البيانات وىرو إىداد إطار"  الصادرة والتفسيرات المالية التقارير   

ىداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة   ىن  المحاسبة معايير لمج   التابعة المالية التقارير   
 .السابقة الدافمة التفسيرات لجنة او الدولية

 

 السياسات المحاسبيةفي  تماث يةال
تختار المنشأة وتطبق سياساتها المحاسبية بشكل منسـجم ل معـامالت واألحـداث واللـروف األخـرى  .12

بتصـنيف البنـود معـين المشابهة، ما لم يقت ي او يسمت معيـار محاسـبة دولـي فـي القطـاع العـام 
لا  مناسـبا  السياسـات  إختالفالتي قد يكون  المحاسـبة الـدولي فـي  معيـار او سـمت إقت ـملهـا. واذ
السياسـة المحاسـبية المناســبة وتطبيقهـا بشـكل منســجم  إختيــاربهــلا التصـنيف، يـتم  القطـاع العـام
 ى م كل ففة. 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية 
 -:نتقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية فقط في الحالتين التاليتي .17

 ا التغيير؛ اومعيار او تفسير معين ال إقت مإلا  (أ)

او إلا نتج ىـن اـلا التغييـر بيانـات ماليـة تقـدم مع ومـات موثوقـة واكثـر مالفمـة حـول آثـار  (ب)
المعامالت او األحداث او اللروف األخرى ى م المركع المالي ل منشـأة او ادافهـا المـالي او 

 تدفقاتها النقدية.
 

يانةةةات الماليةةةة للمنشةةةأة علةةةى مةةةر يجةةةب أن يكةةةون مسةةةتخدمو البيانةةةات الماليةةةة قةةةادرين علةةةى مقارنةةةة الب .18
الوقةت لتحديةد التوجهةات فةةي مركزهةا المةالي وأدائهةةا المةالي وتةدفقاتها النقديةة. لةةذلك، يةتم تطبيةق نفةةس 
السياسات المحاسبية ضمن كل فتةرة ومةن فتةرة إلةى الفتةرة التةي تليهةا مةا لةم يلبةي التغييةر فةي السياسةة 

 .17المحاسبية أحد المعايير الواردة في الفقرة 
 

 إن التغيير من اسا  محاسبي معين إلم اسا   يره يعتبر تغييرا  في السياسة المحاسبية.  .19
 

إن التغيير في المعالجـة المحاسـبية لمعام ـة او حـدث او لـرف مـا او فـي قياسـه او ا ىتـراف بـه  .60
  من اسا  محاسبي يعتبر تغييرا  في السياسة المحاسبية. 

 

 -في السياسات المحاسبية:   تعد التغيرات التالية تغيرات .61
تطبيــق السياســة المحاســبية ل معــامالت او األحــداث او اللــروف األخــرى التــي تخت ــف فــي  (أ)

 ؛ وسابقا  جواراا ىن ت ك التي حدثت 

تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة ل معــامالت او األحــداث او اللــروف األخــرى التــي لــم  (ب)
 او كانت  ير مادية. سابقا  تحدث 

 

 القطـاع   فـي الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   األصول تقييم  ىادة معينة لسياسة األولي يقالتطب ُيعدّ  .66
ــام ــات " 17 الع ــدات والمصــانع الممت ك ــدولي المحاســبة معيــار او" والمع  31 العــام القطــاع   فــي ال

 ةإىـاد انَّـه ى ـم معه التعامل ينبغي المحاسبية السياسة في تغيير بمثابة "الم موسة  ير األصول"
 القطـاع فـي الـدولي المحاسـبة معيـار او 17 العـام القطـاع   في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا تقييم
 .  المعيار لهلا وفقا   ولي  ،31 العام

 

 .33على التغير في السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة  36-34ال تنطبق الفقرات  .33
 

 تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية
 -:62 بمراىاة الفقرة .64

ينبغـي ى ـم المنشــأة محاسـبة التغييــر فـي السياســة المحاسـبية الــلي ينـتج ىــن التطبيـق األولــي  (أ)
يـة المحـددة، إن وجـدت، فـي نتقاللألحكـام ا   لمعيار محاسبة دولـي معـين فـي القطـاع العـام وفقـا  

 للك المعيار؛ و
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ار محاسبة دولي معـين لمعي األولمىندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية ىند التطبيق  (ب)
يــة محــددة تنطبــق ى ــم للــك التغييــر، او تقــوم بتغييــر إنتقال فــي القطــاع العــام   يحتــوي احكامــا  

 السياسة المحاسبية بشكل طوىي، ينبغي ى يها تطبيق التغيير بأثر مستقب ي.
 

 عةام تغييةرا  ولغرض هذا المعيار، ال يعتبر التطبيق المبكر لمعيار محاسبة دولي  معةين فةي القطةاع ال .31
 في السياسة المحاسبية. طوعيا  

 
في غياب معيار محاسبة دولي معين في القطاع العةام  ينطبةق بشةكل محةدد علةى إحةدى المعةامالت  .36

سياسةة محاسةبية معينةة مةن  14للفقةرة  أو األحداال أو الىروف األخرى، يمكن أن تطبةق اإلدارة وفقةا  
ة للمعةةايير التةةي تسةةتخدم إطةةار مفهةةومي مماثةةل لوضةةع البيانةةات الحديثةةة للهيئةةات األخةةرى الواضةةع)أ( 

الممارسةةات المقبولةةة فةةي القطةةاع العةةام أو الخةةاص إلةةى الحةةد، وفقةةط إلةةى )ب( والمعةةايير المحاسةةبية. 
مثةةةال  14هنةةةا  . فعلةةةى سةةةبيل المثةةةال فةةةإن14الحةةةد، الةةةذي ال تتعةةةارض فيةةةه هةةةذه البيانةةةات مةةةع الفقةةةرة 

، "إطار إعةداد وعةرض البيانةات الماليةة"ولية، بما في ذلك بيانات مجلس معايير المحاسبة الد تتضمن
والمعةةةايير الدوليةةةة إلعةةةداد التقةةةارير الماليةةةة وتفسةةةيراتها الصةةةادرة عةةةن لجنةةةة تفسةةةيرات المعةةةايير الدوليةةةة 
إلعةداد التقةارير الماليةة التابعةة لمجلةس معةةايير المحاسةبة الدوليةة أو لجنةة التفسةيرات الدائمةة السةةابقة. 

ت المنشأة بعد إجراء تعديل على أي من هذه البيانات تغيير سياسة محاسةبية معينةة، ر إختاوفي حال 
ذا ي فةي السياسةة المحاسةةبية. إختيةار فإنةه يةتم محاسةبة ذلةك التغييةر واإلفصةاح عنةةه علةى أنةه تغييةر  وا 

ت المنشةةأة، عقةب إجةةراء تعةديل علةةى ذلةك البيةةان، تغييةر السياسةةة المحاسةبية، تةةتم محاسةبة ذلةةك إختةار 
 لتغيير واإلفصاح عنه كتغيير طوعي في السياسة المحاسبية.ا

 

 التطبيق بأثر رجعي

ل فقـرة  ، ىندما يتم تطبيق تغيير معين في السياسة المحاسبية بـأثر رجعـي وفقـا  62بمراىاة الفقرة  .67
لكـــــل مكـــــون متـــــأثر فـــــي صـــــافي  فتتـــــاحي)ا( او )ع(، تقـــــوم المنشـــــأة بتعـــــديل الرصـــــيد ا 64

ألول فتـرة ســابقة معرو ـة والمبــالغ المقارنـة األخــرى المفصـت ىنهــا لكــل  األصـولححقوق الم كيــة
 تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة. دافما  فترة سابقة معرو ة كما لو انه كان يتم 

 

 القيود ى م التطبيق بأثر رجعي

 )ا( او )ع( التطبيـــق بـــأثر رجعـــي، يـــتم تطبيـــق التغييـــر فـــي السياســـة64ىنـــدما تقت ـــي الفقـــرة  .62
اســبية بــأثر رجعــي فيمــا ىــدا إلــم الحــد الــلي يكــون فيــه مــن  يــر الممكــن تحديــد إمــا ا ثــار المح

 الخاصة بالفترة او األثر التراكمي ل تغيير. 
 

ىندما يكون من  يـر الممكـن تحديـد ا ثـار الخاصـة بـالفترة المتع قـة بتغييـر السياسـة المحاسـبية  .69
ات السـابقة المعرو ـة، تقـوم المنشـأة بتطبيـق ى م المع ومـات المقارنـة لواحـدة او اكثـر مـن الفتـر 

السياسة المحاسـبية الجديـدة ى ـم المبـالغ المسـج ة لألصـول وا لتعامـات كمـا فـي بدايـة اول فتـرة 
، والتي قد تكون الفترة الحالية، كما تقوم بتعـديل مقابـل ى ـم يكون فيها التطبيق بأثر رجعي ممكنا  

 افي األصول ححقوق الم كية لت ك الفترة.لكل مكون متأثر في ص فتتاحيالرصيد ا 
 

ىندما يكـون مـن  يـر الممكـن تحديـد األثـر التراكمـي، فـي بدايـة الفتـرة الحاليـة، لتطبيـق السياسـة  .30
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المحاسبية الجديدة ى م كافة الفتـرات السـابقة، تقـوم المنشـأة بتعـديل المع ومـات المقارنـة لتطبيـق 
 من اقرع تاريخ قابل ل تطبيق.السياسة المحاسبية الجديدة بأثر مستقب ي 

 

عنةةدما تقةةوم المنشةةأة بتطبيةةق سياسةةة محاسةةبية جديةةدة بةةأثر رجعةةي، تقةةوم بتطبيةةق السياسةةة المحاسةةبية  .31
الجديةةدة علةةى المعلومةةات المقارنةةة إلةةى أبعةةد فتةةرة سةةابقة ممكنةةة. إن التطبيةةق بةةأثر رجعةةي علةةى الفتةةرة 

األثةر التراكمةي علةى المبةال  فةي كةال بيةان السابقة هو أمر غير ممكن ما لةم يكةن مةن العملةي تحديةد 
والختةامي لتلةك الفتةرة. إن مقةدار التعةديل النةات  المةرتبط بةالفترات التةي تسةبق  فتتاحياألداء المالي اإل

لكةل مكةون متةأثر فةي صةافي  فتتةاحيتلك المعروضة في البيانات المالية يتم تطبيقه على الرصةيد اإل
بقة معروضةةة. ويجةةري التعةةديل عةةادة علةةى متةةراكم الفةةائض أو األصةةولقحقوق الملكيةةة ألول فتةةرة سةةا

حقةوق الملكيةة )علةى سةبيل  العجز. إال أن التعةديل قةد يجةري علةى مكةون يخةر فةي صةافي األصةولق
تعةةديل أيةةة معلومةةات  أيضةةا  المثةةال، لإلمتثةةال لمعيةةار محاسةةبة دولةةي معةةين فةةي القطةةاع العةةام(. ويةةتم 

خصةةةات التاريخيةةةة للبيانةةةات الماليةةةة، إلةةةى أبعةةةد تةةةاريخ سةةةابق أخةةةرى حةةةول الفتةةةرات السةةةابقة، مثةةةل المل
 ممكن.

 

عندما يكون من غير الممكن للمنشأة أن تقةوم بتطبيةق سياسةة محاسةبية جديةدة بةأثر رجعةي، ألنهةا ال  .33
للفقةةرة  وفقةةا  تسةةتطيع تحديةةد األثةةر التراكمةةي لتطبيةةق السياسةةة علةةى كافةةة الفتةةرات السةةابقة، تقةةوم المنشةةأة 

ياسةةة الجديةةدة بةةأثر مسةةتقبلي مةةن بدايةةة أول فتةةرة قابلةةة للتطبيةةق. لةةذلك تقةةوم بإهمةةال بتطبيةةق الس 30
نسةةبة التعةةديل التراكمةةي علةةى األصةةول واإللتزامةةات وصةةافي األصةةولق حقةةوق الملكيةةة التةةي تنشةةأ قبةةل 
ذلك التاريخ. وُيسمح بتغيير السياسة المحاسبية حتى إذا كةان مةن غيةر الممكةن تطبيةق السياسةة بةأثر 

إرشةةةادات توضةةح متةةةى يكةةون مةةةن غيةةر الممكةةةن  18-11بلي أليةةة فتةةةرة سةةابقة. وتقةةةدم الفقةةرات مسةةتق
 تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.

 

 اإلفصاح
تـأثير ى ـم الفتـرة )ا( العـام  القطـاعىندما يكون ل تطبيق األولـي لمعيـار محاسـبة دولـي معـين فـي  .33

انــه يكــون مــن  يــر الممكــن  إســتثناءيكــون لــه اــلا التــأثير ب )ع( فتــرة ســابقة، او ايالحاليــة او 
قـد يكـون لـه تـأثير ى ـم فتـرات مسـتقب ية، تقـوم المنشـأة با فصـاح  )ج( تحديد مقدار التعـديل، او

 -ىما ي ي:

 ىنوان المعيار؛ (أ)

ألحكامهــا  ا  وفقــالتطبيــق، انــه يــتم إجــراء التغييــر فــي السياســة المحاســبية  قــابال  حيثمــا كــان  (ب)
 ية؛نتقالا  

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (ج)

 ية؛نتقالالتطبيق، وصف لألحكام ا   قابال  حيثما كان  (د)

يـة التـي يمكـن ان يكـون لهـا تـأثير ى ـم الفتـرات نتقالالتطبيـق، األحكـام ا   قـابال  حيثما كان (  هـ) 
 السابقة؛
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د الممكـن، مقـدار التعـديل لكـل بنـد سـطر ل فترة الحالية وكل فترة سـابقة معرو ـة، إلـم الحـ (و)
 متأثر في البيانات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتع ق بالفترات التي تسبق ت ك المعرو ة، إلم الحد الممكن؛ و (ز)

)ا( او )ع(  يـر ممكــن لفتـرة ســابقة 64إلا كـان التطبيـق بــأثر رجعـي الــلي تقت ـيه الفقــرة  (ح)
روف التي ادت إلم وجـود للـك الشـرط ووصـف معينة، او لفترات تسبق ت ك المعرو ة، الل

 لكيفية تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه.

 

 ومن  ير ال روري ان تكرر البيانات المالية ل فترات الالحقة اله ا فصاحات.
 

تــأثير ى ــم الفتــرة الحاليــة او اي فتــرة )ا( ىنــدما يكــون ل تغييــر الطــوىي فــي السياســة المحاســبية  .34
انه يكـون مـن  يـر الممكـن تحديـد مقـدار  إستثناءيكون له تأثير ى م ت ك الفترة ب)ع( قة، او ساب

 -قد يكون له تأثير ى م فترات مستقب ية، تقوم المنشأة با فصاح ىما ي ي:)ج( التعديل، او 

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (أ)

الل تطبيـق السياسـة المحاسـبية األسباع وراء تقديم مع ومات موثوقة واكثـر مالفمـة مـن خـ (ب)
 الجديدة؛

ل فترة الحالية وكل فترة سابقة معرو ة، إلـم الحـد الممكـن، مقـدار التعـديل  لكـل بنـد سـطر  (ج)
 متأثر في البيانات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتع ق بالفترات التي تسبق ت ك المعرو ة، إلم الحد الممكن؛ و (د)

بــأثر رجعــي لفتــرة ســابقة معينــة، او لفتــرات تســبق ت ــك ( إلا كــان مــن  يــر الممكــن التطبيــق هـــ)
المعرو ــة، اللــروف التــي ادت إلــم وجــود للــك الشــرط ووصــف لكيفيــة تطبيــق التغييــر فــي 

 السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه.
 

 ومن  ير ال روري ان تكرر البيانات المالية ل فترات الالحقة اله ا فصاحات.
 

حاسبة دولي جديد في القطـاع العـام الـلي تـم إصـداره لكـن لـم يـتم ىندما   تطبق المنشأة معيار م .35
 -و عه قيد التنفيل بعد، تقوم المنشأة با فصاح ىما ي ي:

 اله الحقيقة؛ و  (ا)

والمع ومــات المعروفــة او المقــدرة بشــكل معقــول والتــي تــرتبط بتقــدير األثــر المحتمــل الــلي  (ع)
يانـــات الماليـــة ل منشـــأة فـــي فتـــرة يتـــأتم ىـــن تطبيـــق المعيـــار او التفســـير الجديـــد ى ـــم الب

 التطبيق األولي.
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 -، تدرس المنشأة اإلفصاح عما يلي:31بالفقرة  إلتزاما   .36
 عنوان معيار المحاسبة الدولي الجديد في القطاع العام؛ (أ)

 طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة في السياسة المحاسبية؛ (ب)

 التاريخ الذي ُيقتضى فيه تطبيق المعيار؛ (ج)

 الذي تخطط فيه المنشأة لتطبيق المعيار بشكل أولي؛ والتاريخ  (د)

ما:  (هـ)          -وا 

مناقشةةة األثةةر الةةذي ُيتوقةةع أن يتةةأتى عةةن التطبيةةق األولةةي للمعيةةار علةةى البيانةةات الماليةةة  (1)
 للمنشأة؛ أو

أو إذا كةةان ذلةةك األثةةر غيةةر معلةةوم أو غيةةر قابةةل للتقةةدير بشةةكل معقةةول، بيةةان  حةةول تلةةك  (3)
 المسألة.

 

 يرات في التقديرات المحاسبيةالتغي
في الخدمة المستلمة، األنشطة التجارية أو الخدمات األخةرى ال يمكةن قيةاس  موروثةنتيجة الشكوك ال .37

العديد من البنود في البيانات المالية بدقة لكةن يمكةن تقةديرها فقةط. ويةرتبط التقةدير بأحكةام تسةتند إلةى 
 -بيل المثال، يمكن أن ُتطلب التقديرات لما يلي:. على سالمعلومات الموثوقة والمتوفرة حديثا  

 إيرادات الضريبة المستحقة للحكومة؛ (أ)
 الديون المعدومة نتيجة لعدم تحصيل الضرائب؛ (ب)

 تقادم المخزون؛ (ج)

 القيمة العادلة لألصول المالية أو اإللتزامات المالية؛ (د)

ية المستقبلية أو الخدمات ( األعمار اإلنتاجية أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادهـ) 
  و؛إنشاء الطرق إنجازالمستقبلية المتوقعة المجسدة في األصول القابلة لإلستهالك، أو نسبة 

 إلتزامات الضمان. (و)
 

 من إعداد البيانات المالية وال يضعف من موثوقيتها. أساسيا   جزءا  يعتبر استخدام التقديرات المعقولة  .38
 

رتكةةز عليهةةا التقةةدير أو نتيجةةة إا حةةدثت تغيةةرات فةةي الىةةروف التةةي قةةد يحتةةاج التقةةدير إلةةى مراجعةةة إذ .39
معلومةةات جديةةدة أو المزيةةد مةةن الخبةةرة. وال تةةرتبط مراجعةةة التقةةدير بطبيعتهةةا بةةالفترات السةةابقة كمةةا ال 

 تعتبر تصحيحا لخطأ معين.
 

دير فةةةي التقةةة إن التغيةةةر فةةةي أسةةةاس القيةةةاس المطبةةةق هةةةو تغيةةةر فةةةي السياسةةةة المحاسةةةبية ولةةةيس تغيةةةرا   .40
المحاسةةبي. وعنةةدما يكةةون مةةن الصةةعب تمييةةز التغيةةر فةةي السياسةةة المحاسةةبية عةةن التغيةةر فةةي التقةةدير 

 المحاسبي، ُيعامل التغير على أنه تغير في التقدير المحاسبي.
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للـك التغيـر الـلي تنطبـق ى يـه الفقـرة  إسـتثناءيتم ا ىتـراف بـأثر التغيـر فـي التقـدير المحاسـبي، ب .41
 -من خالل ت مينه في الربت او الخسارة في:، بأثر مستقب ي 46

 

 فترة التغير، إلا كان التغير يؤثر ى م ت ك الفترة فقط؛ او (أ)

 فترة التغير والفترات المستقب ية، إلا كان التغير يؤثر ى م ك يهما. (ب)
 

إلم الحد اللي يؤدي فيه التغير في التقدير المحاسبي إلم نشوء تغيـرات فـي األصـول وا لتعامـات،  .46
حقوق الم كية، يـتم ا ىتـراف بـه مـن خـالل  لم الحد اللي يرتبط فيه ببند من صافي األصولحاو إ

 تعديل المب غ المسجل لألصل او ا لتعام او بند حقوق الم كية لو العالقة خالل فترة التغير.
 

ى إن اإلعتةةراف بةةأثر مسةةتقبلي بةةأثر التغيةةر فةةي التقةةدير المحاسةةبي يعنةةي أنةةه يةةتم تطبيةةق المعيةةار علةة .43
المعةامالت واألحةةداال والىةروف األخةةرى مةن تةةاريخ التغيةر فةةي التقةدير. وقةةد يةؤثر التغيةةر فةي التقةةدير 

عجةةةةز كةةةةال الفتةةةةرتين الحاليةةةةة  أوالمحاسةةةةبي فقةةةةط علةةةةى فةةةةائض أو عجةةةةز الفتةةةةرة الحاليةةةةة، أو فةةةةائض 
أو  والمسةةتقبلية. علةةى سةةبيل المثةةال، يةةؤثر التغيةةر فةةي تقةةدير مبلةة  الةةديون المعدومةةة فقةةط علةةى فةةائض

عجةةز الفتةةرة الحاليةةة ولةةذلك يةةتم اإلعتةةراف بةةه فةةي الفتةةرة الحاليةةة. إال أن التغيةةر فةةي العمةةر اإلنتةةاجي 
المقدر لألصل القابل لإلستهالك، أو نمط اإلستهالك المتوقع للمنةافع اإلقتصةادية أو إمكانيةة الخدمةة 

فتةةرة مسةتقبلية خةةالل  المتمثلةة فةي ذلةةك األصةل، يةؤثر علةةى مصةروف اإلسةتهالك للفتةةرة الحاليةة ولكةل
العمةةةر اإلنتةةةاجي المتبقةةةي لألصةةةل. وفةةةي كلتةةةا الحةةةالتين، يةةةتم اإلعتةةةراف بةةةأثر التغيةةةر المةةةرتبط بةةةالفترة 
الحاليةةة كةةدخل أو مصةةروف فةةي الفتةةرة الحاليةةة. ويةةتم اإلعتةةراف بةةاألثر علةةى الفتةةرات المسةةتقبلية، إن 

 وجد، كدخل أو مصروف في تلك الفترات المستقبلية.
 

 ا فصاح
صـت المنشــأة ىــن طبيعـة وحجــم التغيــر فـي التقــدير المحاســبي الـلي يكــون لــه تـأثير فــي الفتــرة تف .44

ا فصــاح ىــن األثــر ى ــم  إســتثناءالحاليـة او يتوقــع ان يكــون لــه تــأثير فــي الفتـرات المســتقب ية، ب
 الفترات المستقب ية ىندما يكون من  ير الممكن تقدير للك األثر.

ألثـر فـي الفتـرات المسـتقب ية ألن تقـديره  يـر ممكـن، تقـوم المنشـأة إلا لم يتم ا فصاح ىن حجم ا .45
 با فصاح ىن ت ك الحقيقة.

 

 األخطاء
يمكةةن أن تنشةةأ األخطةةاء فيمةةا يتعلةةق بةةاإلعتراف بعناصةةر البيانةةات الماليةةة أو قياسةةها أو عرضةةها أو  .46

اع العةةةام إذا كانةةةت اإلفصةةةاح عنهةةةا. وال تمتثةةةل البيانةةةات الماليةةةة لمعةةةايير المحاسةةةبة الدوليةةةة فةةةي القطةةة
تحتوي على أخطاء مادية أو غير مادية يتم ارتكابها عن قصةد لتحقيةق عةرض محةدد للمركةز المةالي 
للمنشةةأة أو أدائهةةا المةةالي أو تةةدفقاتها النقديةةة. ويةةتم تصةةويب أخطةةاء الفتةةرة الحاليةةة الممكنةةة والمكتشةةفة 

ه ال يةةتم اكتشةةاف األخطةةاء الماديةةة فةةي فةةي تلةةك الفتةةرة قبةةل التصةةريح بإصةةدار البيانةةات الماليةةة. إال أنةة
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بعةض األحيةان حتةى فتةرة الحقةةة، ويةتم تصةويب أخطةاء الفتةرات السةةابقة هةذه فةي المعلومةات المقارنةةة 
 (.11-47الفقرات  أنىرالمعروضة في البيانات المالية لتلك الفترة الالحقة )

 

ـــة بـــأثر رجعـــي فـــي ، تقـــوم المنشـــأة بتصـــويع اخطـــاء الفتـــرة الســـابقة ال42بمراىـــاة الفقـــرة  .47 مادي
 -المجموىة األولم من البيانات المالية التي يتم التصريت بإصداراا بعد اكتشافها من خالل:

 واإىادة ىرو المبالغ المقارنة ل فترة )الفترات( السابقة المعرو ة التي وقع فيها الخطأ؛  (أ)

ة لألصـول تاحيـفتاو إلا وقع الخطأ قبل اول فترة سابقة معرو ة، إىادة ىرو األرصـدة ا  (ب)
 وا لتعامات وصافي األصولح حقوق الم كية ألول فترة سابقة معرو ة.

 

 قيود إىادة البيانات بأثر رجعي
يــتم تصــويع خطــأ الفتــرة الســابقة مــن خــالل إىــادة العــرو بــأثر رجعــي فيمــا ىــدا إلــم الحــد الــلي  .42

 ي ل خطأ.يكون فيه من  ير الممكن تحديد ا ثار الخاصة بالفترة او األثر التراكم
 

ىندما يكون من  ير الممكن تحديـد ا ثـار الخاصـة بـالفترة لخطـأ معـين ى ـم المع ومـات المقارنـة  .49
ة فتتاحيـلواحدة او اكثر من الفتـرات السـابقة المعرو ـة، تقـوم المنشـأة بإىـادة ىـرو األرصـدة ا 

ا إىـادة العـرو لألصول وا لتعامات وصافي األصولح حقوق الم كية ل فترة األولم التي يكـون فيهـ
 بأثر رجعي امرا ممكن التحقيق )والتي يمكن ان تكون الفترة الحالية(.

 

ىندما يكون مـن  يـر الممكـن تحديـد األثـر التراكمـي، فـي بدايـة الفتـرة الحاليـة، لخطـأ معـين ى ـم  .50
ــوم المنشــأة بإىــادة ىــرو المع ومــات المقارنــة لتصــويع الخطــأ بــأثر  ــة الفتــرات الســابقة، تق كاف

 من اول تاريخ معقول. مستقب ي
 

تصةةويب خطةةأ الفتةةرة السةةابقة مةةن فةةائض أو عجةةز الفتةةرة التةةي يةةتم فيهةةا اكتشةةاف الخطةةأ.  إسةةتثناءيةةتم  .11
ويتم إعادة عرض أية معلومات يتم تقديمها حول الفترات السابقة بما فةي ذلةك أيةة ملخصةات تاريخيةة 

 للبيانات المالية إلى أبعد تاريخ سابق ممكن.  
 

ن غيةةر الممكةةن تحديةةد حجةةم الخطةةأ )علةةى سةةبيل المثةةال، الخطةةأ فةةي تطبيةةق سياسةةة عنةةدما يكةةون مةة .13
بإعةادة عةرض المعلومةات المقارنةة بةأثر  10للفقرة  وفقا  محاسبية( لكافة الفترات السابقة، تقوم المنشأة 

مستقبلي من أول تاريخ معقول. لذلك تقةوم بإهمةال الجةزء المتعلةق بإعةادة العةرض التراكمةي لألصةول 
 18-11ق حقةةوق الملكيةةةة التةةي تنشةةأ قبةةةل ذلةةك التةةةاريخ. تقةةدم الفقةةةرات األصةةةوللتزامةةات وصةةافي واإل

 إرشادات حول متى يكون من غير الممكن تصويب الخطأ لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة. 
 

بةةةر التقةةةديرات المحاسةةةبية يةةتم تمييةةةز تصةةةويب األخطةةةاء عةةةن التغيةةةرات فةةةي التقةةةديرات المحاسةةةبية. وتعت .13
بطبيعتهةةا تقةةديرات تقريبيةةة قةةد تحتةةاج إلةةى مراجعةةة عنةةدما تصةةبح المعلومةةات اإلضةةافية معروفةةة. علةةى 

لخطةأ  سبيل المثال، ال يعتبةر الةربح أو الخسةارة المعتةرف بةه ضةمن نتةائ  أيةة معاملةة طارئةة تصةويبا  
 معين.
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 ا فصاح ىن اخطاء الفترة السابقة
 -، تفصت المنشأة ىما ي ي:47بمراىاة الفقرة  .54

 طبيعة خطأ الفترة السابقة؛ (أ)

لكل فترة سابقة معرو ـة، إلـم الحـد الممكـن، مقـدار التصـويع لكـل بنـد سـطر متـأثر فـي  (ب)
 البيانات المالية؛ و

 مقدار التصويع في بداية اول فترة سابقة معرو ة؛ و (ج)

روف التــي ادت إلا كــان إىــادة العــرو بــأثر رجعــي  يــر ممكــن لفتــرة ســابقة محــددة، اللــ (د)
 إلم وجود للك الشرط ووصف لكيفية تصويع الخطأ ووقت تصويبه.

 

 ومن  ير ال روري ان تكرر البيانات المالية ل فترات الالحقة اله ا فصاحات.
 

 ىدم قاب ية التطبيق فيما يتع ق بالتطبيق بأثر رجعي 
ىادة العرو بأثر رجعي  واذ

 

ومةات المقارنةة لواحةدة أو أكثةر مةن الفتةرات السةابقة من غير الممكن في بعةض الىةروف تعةديل المعل .11
لتحقيق قابلية المقارنة مع الفترة الحالية. على سبيل المثال، كان من غيةر الممكةن جمةع البيانةات فةي 
الفترة )الفترات( السابقة بطريقة تسمح إما بالتطبيق بأثر رجعي لسياسة محاسبية جديدة )بمةا فةي ذلةك 

بيقها بأثر مستقبلي على الفترات السابقة( أو إعةادة العةرض بةأثر رجعةي ، تط18-16لغرض الفقرات 
 لتصويب خطأ الفترة السابقة، وقد يكون من غير الممكن إعادة صياغة المعلومات.

 

من الضروري في كثير من األحيان إجراء تقديرات عند تطبيق سياسة محاسبية معينةة علةى عناصةر  .16
لمفصةةةح عنهةةةا فيمةةةا يتعلةةةق بالمعةةةامالت أو األحةةةداال أو الىةةةروف البيانةةةات الماليةةةة المعتةةةرف بهةةةا أو ا

األخةةرى. ويعتبةةر التقةةدير ذو سةةمة شخصةةية علةةى نحةةو متأصةةل، ويمكةةن وضةةع التقةةديرات بعةةد تةةاريخ 
الميزانية العمومية. ومن الممكن أن يكون وضع التقديرات أكثر صعوبة عند تطبيق سياسةة محاسةبية 

رجعةي لتصةويب خطةأ فتةرة سةابقة، بسةبب طةول الفتةرة الزمنيةة  بأثر رجعي أو عند إعادة العرض بةأثر
التةةي تكةةون قةةد مةةرت منةةذ وقةةوع يخةةر معاملةةة أو حةةدال أو ىةةرف يخةةر. إال أن الهةةدف مةةن التقةةديرات 
المرتبطة بفترات سابقة يبقى كما هو بالنسبة للتقةديرات التةي يةتم إجرائهةا فةي الفتةرة الحاليةة، وبالتحديةد 

 التي كانت قائمة عند وقوع المعاملة أو الحدال أو الىرف اآلخر.  لكي يعكس التقدير الىروف
 

لةةذلك فةةإن تطبيةةق سياسةةة محاسةةبية جديةةدة بةةأثر رجعةةي أو تصةةويب خطةةأ فتةةرة سةةابقة يقتضةةي تمييةةز  .17
 -المعلومات التي:
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على الىروف التي كانت قائمة في التةاريخ )التةواريخ( التةي وقعةت فيهةا المعةامالت  توفر دليال   (أ)
 داال أو الىروف األخرى، وأو األح

 من الممكن أنها كانت متوفرة عندما تم التصريح بإصدار البيانات المالية لتلك الفترة السابقة. (ب)
 

عةةن المعلومةةات األخةةرى. ولةةبعض أنةةواع التقةةديرات )علةةى سةةبيل المثةةال تقةةدير القيمةةة العادلةةة الةةذي ال 
تمييز هذه األنواع مةن المعلومةات. يستند على سعر ملحوى أو مدخالت ملحوىة(، من غير الممكن 

وعنةةةدما يقتضةةةي التطبيةةةق بةةةأثر رجعةةةي أو إعةةةادة العةةةرض بةةةأثر رجعةةةي إجةةةراء تقةةةدير هةةةام يكةةةون مةةةن 
المسةةتحيل معةةه التمييةةز بةةين هةةذين النةةوعين مةةن المعلومةةات، يكةةون مةةن غيةةر الممكةةن تطبيةةق السياسةةة 

 المحاسبية الجديدة أو تصويب خطأ الفترة السابقة بأثر رجعي.
 

نبغي عدم استخدام الفهةم التحليلةي عنةد تطبيةق سياسةة محاسةبية جديةدة علةى فتةرة سةابقة أو تصةويب ي .18
مبةةال  لفتةةرة سةةابقة، إمةةا فةةي وضةةع اإلفتراضةةات حةةول مةةا كةةان يمكةةن أن تكةةون نوايةةا اإلدارة فةةي فتةةرة 

. علةةى سةةابقة أو تقةةدير المبةةال  المعتةةرف بهةةا أو التةةي يةةتم قياسةةها أو اإلفصةةاح عنهةةا فةةي فتةةرة سةةابقة
فةةي تصةةنيف مبنةةى حكةةومي علةةى أنةةه سةةبيل المثةةال، عنةةدما تقةةوم منشةةأة بتصةةويب خطةةأ فتةةرة سةةابقة 

ومعةةدات(، فإنهةةا ال تغيةةر  ومصةةانعإسةةتثمارات عقاريةةة )تةةم تصةةنيف المبنةةى مسةةبقا  علةةى أنةةه ممتلكةةات 
كتبةي إسةتخدام ذلةك المبنةى علةى أنةه مبنةى م أساس تصنيف تلك الفترة، في حةال قةررت اإلدارة الحقةا  

مشةةغول مةةن قبةةل المالةةك. باإلضةةافة إلةةى ذلةةك، عنةةدما تقةةوم المنشةةأة بتصةةحيح خطةةأ فتةةرة سةةابقة فةةي 
حساب إلتزامها في دفع تكاليف تنىيف التلوال النات  عةن العمليةات الحكوميةة وفقةا  لمعيةار المحاسةبة 

جاهةةةةل "، فإنهةةةةا تت المخصصةةةةات، اإللتزامةةةةات واألصةةةةول المحتملةةةةة " 19الةةةةدولي فةةةةي القطةةةةاع العةةةةام 
الفتةرة التاليةة التةي  المعلومات حول تسرب كبير للنفط من سفينة إمةدادات بحريةة خةالل الفتةرة الالحقةة

مةةا  أصةبحت متةةوفرة بعةةد أن تةةم التصةريح بإصةةدار البيانةةات الماليةةة للفتةةرة السةابقة. إن حقيقةةة أنةةه كثيةةرا  
فتةرات السةابقة ال يحةول دون يطلب إجراء تقديرات هامة عند تعديل المعلومةات المقارنةة المعروضةة لل

 التعديل الموثوق أو تصويب المعلومات المقارنة.
 

 تاريخ النفال
او بعـد للـك  6002ينـاير  1التـي تبـدا  فـي  ل بيانـات الماليـة السـنوية اـلا المعيـارتطبق المنشأة  .59

لا قامت المنشـأة بتطبيـق اـلا المعيـار لفتـرة تبـدا قبـل   ينـاير 1التاريخ. ويف ل التطبيق المبكر. واذ
 ، ينبغي ان تفصت ىن ت ك الحقيقة.6002

 

 القطاع في الدولية المحاسبة معايير ى م التحسينات " طريق ىن 14و 11و 9 الفقرات تعديل تم. ا 59
 التي السنوية المالية ل بيانات التعديالت ت ك المنشأة تطبق. 6010 يناير في الصادرة "العام
 فترة في التعديالت تطبيق المحبل ومن. 6011 يناير 1 بعد او في تبدا التي الفترات تغطي
 . مبكرة
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عنةةدما تتبنةةى المنشةةأة أسةةاس اإلسةةتحقاق المحاسةةبي كمةةا هةةو محةةدد بموجةةب معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة  .60
فةةي القطةةاع العةةام، ألغةةراض إعةةداد التقةةارير الماليةةة، بعةةد تةةاريخ النفةةاذ هةةذا، فةةإن هةةذا المعيةةار ينطبةةق 

 ة السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده. على البيانات المالي

 

 (6000)الصادر في  3سحع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " صةافي الفةائض أو العجةز للفتةرة، األخطةاء 3تم إستبدال معيار المحاسبة الةدولي فةي القطةاع العةام  .61

 .3000الصادر في  لمحاسبية"األساسية والتغيرات في السياسات ا



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 )الملحق( 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  179 

 م حق
  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرىالتعديالت ى م 

 " بيانات التدفق النقدي" 6تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 حول البنود غير العادية. 41و 40ُتحذف الفقرتين 
الذي يوضح بيان  3ر المحاسبة الدولي في القطاع العام الوارد في معيا األمثلة التوضيحيةيتم تعديل 

 المنقح.  المثال التوضيحيحالتدفق النقدي للمنشأة إللغاء البنود غير العادية. وفيما يلي أدناه 
 

 "ا"(67بيان التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة )الفقرة 
 

 مالحلات بيان التدفق النقدي
.... 

 العجز النقدية من األنشطة التشغيلية مع الفائضقمطابقة صافي التدفقات )ج( 
 

 60×1  60×6 )بآالف وحدات العملة(
 ×  × من األنشطة العاديةالفافوح)العجع( 

 ×  × الحركات  ير النقدية

 ×  × اإلستهالك

 ×  × اإلطفاء

 ×  × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها

 ×  × الزيادة في الذمم الدائنة

 ×  × في اإلقتراضات الزيادة

الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف 
 الموىفين

×  × 

)األرباح(قالخسائر من بيع الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

(×)  (×) 

 (×)  (×) )األرباح(قالخسائر من بيع اإلستثمارات

 (×)  (×) الزيادة في األصول المتداولة األخرى

 (×)  (×) إعادة التقييمالزيادة في اإلستثمارات بسبب 

 (×)  (×) الزيادة في الذمم المدينة

 (×)  (×) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغي ية
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 "ع"(67بيان التدفق النقدي وفق الطريقة  ير المباشرة )الفقرة 
 بيان التدفق النقدي الموحد  -منشأة القطاع العام
 60×6ديسمبر  31ل سنة المنتهية في 

 60×1  60×6 ف وحدات العملة()بآال
 ×  × التدفقات النقدية من األنشطة التشغي ية

    الفائضق)العجز(

 ×  × الحركات  ير النقدية

 ×  × اإلستهالك

 ×  × اإلطفاء

 ×  × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها

 ×  × الزيادة في الذمم الدائنة

 ×  × الزيادة في اإلقتراضات

في المخصصات المتعلقة بتكاليف  الزيادة
 الموىفين

×  × 

)األرباح(قالخسائر من بيع الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

(×)  (×) 

 (×)  (×) )األرباح(قالخسائر من بيع اإلستثمارات

 (×)  (×) الزيادة في األصول المتداولة األخرى

 (×)  (×) الزيادة في اإلستثمارات بسبب إعادة التقييم

 (×)  (×) ادة في الذمم المدينةالزي

 (×)  (×) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغي ية

 

  -:كما هو موضح أدناه  18تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم 
 

 على اآلتي:  تنصبحيال  17تم تعديل الفقرة 
 
 

تكون بنود اإليراد أو المصروف انه عندما  1يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .17
هامة، فإنه يتعين اإلفصاح عن طبيعة ومبل  هذه البنود بشكل منفصل. ويحدد المعيار عددا من 
األمثلة على هذه البنود، بما في ذلك تخفيض قيمة المخزون والممتلكات والمصانع والمعدات 

لمعدات والخصخصة ومخصصات إعادة الهيكلة وعمليات التصرف بالممتلكات والمصانع وا
وعمليات التصرف األخرى باإلستثمارات طويلة األجل والعمليات المتوقفة وتسويات المقاضاة والقيود 

تغيير تصنيف أي من هذه  16العاكسة للمخصصات. وال يقصد من التشجيع الوارد في الفقرة 
ال يغير مستوى تقييم  البنود أو تغيير قياس هذه البنود. غير أن اإلفصاح الذي تشجعه تلك الفقرة
 أهمية هذه البنود ألغراض اإلفصاح من مستوى المنشأة إلى مستوى القطاع. 
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  -بحيال تنص على اآلتي: 70و 69ويتم تعديل كل من الفقرتين 
 

يتم التطرق إلى التغيرات في السياسات المحاسبية التي تنتهجها المنشأة ضمن معيار المحاسبة  .69
. ويقتضي هذا المعيار إجراء تغييرات في السياسة المحاسبية وفق أحد 3الدولي في القطاع العام 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو في حال أدى التغيير إلى معلومات موثوقة وأكثر 
 مالئمة حول المعامالت واألحداال والىروف األخرى في البيانات المالية للمنشأة. 

 

السياسات المحاسبية المطبقة على مستوى المنشأة والتي تؤثر على يتم التطرق إلى التغيرات في  .70
. وما لم يحدد معيار جديد 3المعلومات القطاعية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -يقتضي ما يلي: 3خالف ذلك، فإن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عادة بيان معلومات الفترة السابقة ما لم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأ (أ) ثر رجعي وا 

  ؛يكن من غير الممكن تحديد األثر التراكمي للتغير أو يثاره المتعلقة بالفترة

في حال كان التطبيق بأثر رجعي غير ممكن لجميع الفترات المعروضة، ينبغي تطبيق  (ب)
 السياسة المحاسبية الجديدة من أول تاريخ ممكن؛ و

ن غير الممكن تحديد األثر التراكمي لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة في في حال كان م (ج)
 بداية الفترة الحالية، ينبغي تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أول تاريخ ممكن. 

 

  -ُتجرى التغييرات التالية إللغاء اإلشارات إلى البنود غير العادية:
 لفقرة الفرعية "أ"؛، في تعريف إيراد القطاع، ُتحذف ا37في الفقرة  (أ)

 ، في تعريف مصروف القطاع، ُتحذف الفقرة الفرعية "أ"؛ و37في الفقرة  (ب)

 ، ُتحذف ثاني يخر فقرة. 1 المثال التوضيحيفي  (ج)
 

"، المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة " 19في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 . 111ُتحذف الفقرة 

 

، يتم تعديل اإلشارات 3008يناير  1لدولية في القطاع العام المعمول بها في في معايير المحاسبة ا
"صافي ربح أو خسارة الفترة  3إلى النسخة الحالية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

واألخطاء األساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية" بحيال تشير إلى معيار المحاسبة الدولي في 
 ".السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء " 3العام القطاع 



 ة، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءالسياسات المحاسبي

   183 3أساس اإلستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ا ستنتاجات اسا 
 . منه جزءا يشكل ال لكن 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا اإلستنتاجات أساس يرافق

 

 معايير لمج   التابع مةالعا التحسينات مشروع نتيجة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 . الدولية المحاسبة

 

 خلفية
عداد الدولية المعايير بين المقاربة برنام  إن 1 إستنتاج  الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير إل 

 تحقيق   في المجلس سياسة وتتلخص. المجلس عمل برنام  في هام عنصر هو العام القطاع في
 الدولية المعايير مع اإلستحقاق أساس على العام القطاع في الدولية سبةالمحا معايير بين المقاربة
 القطاع لمنشآت مناسبا   يكون حيالُ  الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير إلعداد
 . العام

 

 مع مقاربتها يتم والتي اإلستحقاق أساس   على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تحافى 3 إستنتاج
 التقارير إلعداد الدولية المعايير ونص وهيكل متطلبات على المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير
 عن الحياد ويحدال. المعايير هذه عن الحياد يستدعي العام بالقطاع خاص سبب يوجد لم ما المالية،
 هذه في المصطلحات أو المتطلبات نتكو  عندما المالية التقارير إلعداد المقابلة الدولية المعايير
 ضروريا   أمرا   إضافية أمثلة أو توضيحات دم  يكون عندما أو العام، للقطاع مناسبة غير المعايير
 في الدولية المحاسبة معايير بين اإلختالفات وُتحدد. العام القطاع سياق في محددة متطلبات لتوضيح
 الدولية المعايير مع المقارنة " في المالية التقارير إلعداد يةالدول المعايير من يقابلها وما العام القطاع
 معيار مع المقارنة وتشير. المالية التقارير إلعداد دولي معيار كل في الواردة" المالية التقارير إلعداد

 . يخر معيار أي وليس 8 الدولي المحاسبة معيار من 3008 ديسمبر نسخة إلى 8 الدولي المحاسبة
 

 13 على المقترحة بالتعديالت عرض مسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،3003مايو في 3 إستنتاج
 أهداف وتتلخص. له التابع العامة التحسينات مشروع من كجزء 1الدولية المحاسبة معايير من معيار
 المعايير ضمن والتضارب التكرار وحاالت البدائل إزالة أو تقليص" في العامة التحسينات مشروع
جراء المقاربة قضايا بعض مع املوالتع  الدولية المحاسبة معايير إصدار تم وقد." أخرى تحسينات وا 

 . 3003ديسمبر في النهائية
 

 المحاسبة معيار إلى ،3000يناير في الصادر ،3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار استند 4 إستنتاج
 في والتغيرات األساسية خطاءواأل الفترة خسائر أو أرباح صافي"( 1993 عام المعدل) 8الدولي

 8الدولي المحاسبة معيار أنه على 3003ديسمبر في إصداره إعادة تم والذي "المحاسبية السياسات
 قامت ،3003 عام أواخر وفي. "واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية السياسات"

 بإجراء  ،3العام القطاع لجنة وهي أال العام، عالقطا في الدولية المحاسبة معايير لمجلس السابقة الهيئة
 مناسبا ، يكون حيال المقاربة، لتحقيق العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على تحسينات مشروع

 ديسمبر في والصادرة المحسنة الدولية المحاسبة ومعايير العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين
3003. 

 

                                                 
 وتحمةةل. الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير لجنةةة وهةةي أال الدوليةةة، المحاسةةبة معةةايير لمجلةةس السةةابقة الهيئةةة قبةةل مةةن الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير إصةةدار تةةم  1

 من تتألف بأنها المعايير هذه المجلس عر ف وقد. المالية التقارير إلعداد الدولية ييرالمعا اسم الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المعايير
 الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير مجلةةس قةةام الحةةاالت، بعةةض فةةي. المعةةايير وتفسةةيرات الدوليةةة المحاسةةبة ومعةةايير الماليةةة التقةةارير إلعةةداد الدوليةةة المعةةايير
 .للمعايير القديمة األرقام بقيت الحالة تلك وفي تبدالها،اس من بدال الدولية المحاسبة معايير بتعديل

 اللجنةةة تكليةةف 3004 نةةوفمبر فةةي للمحاسةةبين الةةدولي اإلتحةةاد مجلةةس غيةةر عنةةدما الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير مجلةةس إلةةى العةةام القطةةاع لجنةةة تحولةةت   3
 . المعايير لوضع مستقل مجلس لتصبح



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 )الملحق( 3اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح 183 

ن 8 الدولي المحاسبة معيار بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 1 إستنتاج  المحس 
 وعلى المعيار لتنقيح الدولية المحاسبة معايير مجلس أبداها التي األسباب على عموما   ووافق

 واردة غير الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابعة اإلستنتاجات أسس إن. )أجريت التي التعديالت
 أساس على اإلطالع المجلس في الشاملة اإلشتراك خدمة في المشتركين بإمكان كنل. هنا

 عنها يحيد التي الحاالت وفي(. www.iasb.org للمجلس اإللكتروني الموقع على اإلستنتاجات
 أساس يوضح به، علقالمت الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات
 

 المعايير عن الناتجة الالحقة التعديالت 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل ال 6 إستنتاج
 المحاسبة معايير مجلس ألن وهذا. 3003 ديسمبر بعد الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية
 تطبيق إمكانية بخصوص رأيا   يشكل ولم المعايير هذه بمراجعة بعد يقم لم العام طاعالق في الدولية

 . العام القطاع منشآت على المعايير تلك في الواردة المتطلبات
 

 معايير مج   اجرااا التي التحسينات نتيجة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 6002 ىام في الصادرة المالية التقارير  ىداد دوليةال المعايير ى م الدولية المحاسبة

 

 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 7 إستنتاج
 الصادرة "المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير   على التحسينات " في الواردة 8الدولي المحاسبة

 على األخير المجلس مع عموما   واتفق 3008 مايو في الدولية بةالمحاس معايير مجلس   عن
ستنت . المعيار تنقيح أسباب  يوجد يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وا 
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب

 

http://www.iasb.org/
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 التنفيلإرشادات 
 

 منه. لكنها ليست جزء   3القطاع العام  هذه اإلرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في
 إىادة بيان األخطاء بأثر رجعي

 

، اكتشفت المنشأة بأن اإليراد من ضرائب الدخل لم يكن صحيحا . وتم حذف 30×3خالل عام  1تنفيذ
 30×1التي كان ينبغي اإلعتراف بها في عام  ۳وحدة عملة 60100ضرائب الدخل بقيمة 

 . 30×3تراف بها كإيرادات في العام وتم اإلع 30×1بشكل غير صحيح من عام 
 

وحدة عملة  600000إيرادات الضرائب بقيمة  30×3ُتىهر السجالت المحاسبية للمنشأة لعام  3تنفيذ
وحدة عملة التي كان ينبغي اإلعتراف بها في األرصدة  60100)بما في ذلك الضرائب بقيمة 

 وحدة عملة.  860100ة(، ومصاريف بقيمة فتتاحياإل
 

  -أبلغت المنشأة عما يلي: ،30×1في عام  3تنفيذ

 وحدة عملة 
 340000 اإليراد من الضرائب

 30000 رسوم المستخدم
 300000 إيراد تشغيلي يخر
 670000 إجمالي اإليرادات

 (600000) المصاريف
 70000 الفائض

 

وحدة عملة في حين بل   300000ما قيمته  30×1لعام  فتتاحيبل  الفائض التراكمي اإل 4تنفيذ
 وحدة عملة.  370000تراكمي عند اإلقفال ما قيمته الفائض ال

 

 ليس لدى المنشأة إيرادات أو مصاريف أخرى.  1تنفيذ
 

وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم  10000كان لدى المنشأة ما قيمته  6تنفيذ
 الفائض المتراكم.  إستثناءحقوق الملكية ب يكن لديها أي عناصر أخرى لصافي األصولق

 
 بيان األداء المالي -القطاع العام منشأة

  )معاد بيانه(                       
 3×30 1×30 
 وحدة عملة وحدة عملة 

 400100 130100 اإليراد من الضرائب
 30000 40000 رسوم المستخدم

 300000 400000 إيراد تشغيلي يخر
 730100 970100 إجمالي اإليرادات

 (600000) (860100) المصاريف
 

 130100 110000 الفائض
 

                                                 
 نقدية بة"وحدات العملة". في هذه األمثلة، ُيعب ر عن المبال  ال  ۳
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 منشأة القطاع العام " " بيان التغيرات في حقوق الم كية 
 

 المجموع الفائض المتراكم رأس المال المساهم به 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 

 110000 300000 10000 30×0ديسمبر  31الرصيد في 
 31فائض السنة المنتهية في 

 د بيانهكما هو معا 30×1ديسمبر 
- 130100 130100 

 380100 330100 10000 30×1ديسمبر  31الرصيد في 
 31فائض السنة المنتهية في 

  30×3ديسمبر 
- 110000 110000 

 490100 440100 10000 30×3ديسمبر  31الرصيد في 
 

 مقتطفات من مالحىات البيانات المالية 
. 30×1وحدة عملة من البيانات المالية لعام  60100تم بشكل خاط  حذف إيراد الضرائب بقيمة   .1

لتصحيح هذا الخطأ. وفيما يلي أدناه ملخصا  ألثر  30×1وتم إعادة عرض البيانات المالية لعام 
 . 30×3إعادة العرض على تلك البيانات المالية. وال يوجد أثر في العام 

 

 60×1األثر ى م ىام  
 وحدة ىم ة

 60100 الزيادة في اإليرادات 
 60100 الزيادة في الفائض

  
 60100 الزيادة في المدينين

 60100 حقوق الملكية الزيادة في صافي األصولق
 

 التغيير في السياسة المحاسبية مع التطبيق بأثر رجعي
 

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف اإلقتراض المنسوبة 30×3خالل عام  7تنفيذ
محطة طاقة كهربائية مائية قيد اإلنشاء. وفي الفترات السابقة،  بشكل مباشر إلى إستمالك

 .من رسملتها بدال  قامت المنشأة برسملة هذه التكاليف. وقررت المنشأة اآلن قيدها كمصاريف 
وترى اإلدارة بأن السياسة الجديدة محبذة ألنه ينت  عنها معالجة أكثر شفافية لتكاليف التمويل 

الصناعة المحلية، مما يجعل البيانات المالية للمنشأة أكثر قابلية  وألنها تنسجم مع ممارسة
 للمقارنة. 

 

 30×1وحدة عملة خالل عام 30600قامت المنشأة برسملة تكاليف اإلقتراض المتكبدة بقيمة 8تنفيذ
. وتم رسملة جميع تكاليف 30×1وحدة عملة في الفترات التي سبقت عام 10300وبقيمة

 فيما يخص إستمالك محطة الطاقة.  اإلقتراض في السنوات السابقة
 

وحدة عملة  300000، الفائض قبل الفائدة البالغة 30×3ُتىهر السجالت المحاسبية لعام  9تنفيذ
 (. 30×3وحدة عملة )الذي يرتبط فقط بعام  30000ومصروف الفائدة البال  
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 لم تعترف المنشأة بأي إستهالك في محطة الطاقة ألنها ليست قيد اإلستخدام بعد.  10تنفيذ
 

  -، أبلغت المنشأة عما يلي:30×1ي عام ف 11تنفيذ
 

 وحدة عملة 
 180000 الفائض قبل الفائدة
 - مصروف الفائدة

 180000 الفائض
 

وحدة عملة في حين بل   300000ما قيمته  30×1لعام  فتتاحيبل  الفائض التراكمي اإل 13تنفيذ
 وحدة عملة.  380000الفائض التراكمي عند اإلقفال ما قيمته 

 
وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم  100000شأة ما قيمته كان لدى المن 13تنفيذ

 الفائض المتراكم.  إستثناءيكن لديها أي عناصر أخرى لصافي األصولقحقوق الملكية ب
 

 بيان األداء المالي -منشأة القطاع العام
  )معاد بيانه(                               
 3×30 1×30 
 وحدة عملة وحدة عملة 

 180000 300000 الفائض قبل الفائدة
 (30600) (30000) مصروف الفائدة

 110400 370000 الفائض
 

 بيان التغيرات في حقوق الم كية  -منشأة القطاع العام
 )معاد بيانه(                      
 المجموع الفائض المتراكم رأس المال المساهم به 
 ة عملةوحد وحدة عملة وحدة عملة 

كما هو مبل  عنه  30×0ديسمبر  31الرصيد في 
 سابقا  

100000 300000 300000 

التغيير في السياسة المحاسبية فيما يخص رسملة 
 (1الفائدة )المالحىة 

- (10300) (10300) 

كما هو معاد  30×0ديسمبر  31الرصيد في 
 بيانه

100000 140800 340800 

 30×1مبر ديس 31فائض السنة المنتهية في 
 )معاد بيانه(

- 110400 110400 

 400300 300300 100000 30×1ديسمبر  31الرصيد في 
 370000 370000 -  30×3ديسمبر  31فائض السنة المنتهية في 

 670300 170300 100000 30×3ديسمبر  31اإلقفال في 
 

 على البيانات المالية مقتطفات من المالحىات
نشأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف اإلقتراض المتعلقة ، غيرت الم30×3خالل عام  .1

بمحطة طاقة كهربائية مائية. وقامت المنشأة مسبقا  برسملة هذه التكاليف. ويجري اآلن شطبها 
كمصاريف عند تكبدها. وترى اإلدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة ألنه 

فية لتكاليف التمويل وألنها تنسجم مع ممارسة الصناعة المحلية، مما ينت  عنها معالجة أكثر شفا



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 3إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  187 

يجعل البيانات المالية للمنشأة أكثر قابلية للمقارنة. وقد تمت محاسبة هذا التغيير في السياسة 
. وفيما يلي أدناه جدول بأثر 30×1المحاسبية بأثر رجعي وأُعيد عرض البيانات المقارنة لعام 

 10300بقيمة  30×1لعام  فتتاحي. وتم تخفيض الفائض التراكمي اإل30×1التغير في عام 
 . 30×1وحدة عملة وهو مبل  التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق عام 

 

 وحدة عملة 30-1األثر على 

 (30600) )الزيادة( في مصروف الفائدة

 (30600) )اإلنخفاض( في الفائض

  30-1األثر على الفترات التي تسبق 

 (10300) اإلنخفاض( في الفائض)

 (70800) )اإلنخفاض( في األصول في سياق اإلنشاء وفي الفائض المتراكم

 

التطبيق المستقب ي لتغيير في السياسة المحاسبية ىندما يكون التطبيق بأثر رجعي  ير 
 ممكن

 

 ، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في إستهالك الممتلكات والمصانع30×3خالل عام  14تنفيذ
، مع تبني نموذج إعادة التقييم في نفس إكتماال  والمعدات من أجل تطبيق منه  عناصر أكثر 

 الوقت. 
 

، لم تكن سجالت األصول الخاصة بالمنشأة مفصلة بشكل 30×3في السنوات التي سبقت  11تنفيذ
، أجرت اإلدارة دراسة 30×1كافي لتطبيق منه  العناصر بشكل كامل. وفي نهاية عام 

ية قدمت معلومات حول العناصر المحتفى بها وقيمها العادلة وأعمارها استطالعية هندس
. إال أن 30×3اإلنتاجية وقيمها المتبقية المقدرة ومبالغها القابلة لإلستهالك في بداية عام 

الدراسة لم تقدم أساسا  كافيا  لتقدير تكلفة تلك العناصر بموثوقية والتي لم يتم محاسبتها مسبقا  
 ولم تسمح السجالت القائمة قبل الدراسة إعادة صياغة هذه المعلومات. بشكل منفصل، 

 
لقد بحثت اإلدارة في كيفية محاسبة كال جانبي التغيير المحاسبي. وقد حددت أنه من غير  16تنفيذ

بأثر رجعي أو محاسبة ذلك التغيير  إكتماال  الممكن محاسبة التغيير إلى منه  عناصر أكثر 
. كما يتوجب محاسبة التغيير من 30×3بداية عام  إستثناءبكر ببأثر مستقبلي من أي تاريخ م

نموذج التكلفة إلى نموذج إعادة التقييم بأثر مستقبلي. لذلك خلصت اإلدارة إلى أنه يتعين عليها 
 . 30×3تطبيق السياسة الجديدة للمنشأة بأثر مستقبلي من بداية عام 
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  -معلومات إضافية: 17تنفيذ
 

 وحدة عملة 
  مصانع والمعداتالممتلكات وال

 310000 التكلفة
 (140000) اإلستهالك

 110000 صافي القيمة الدفترية
  

 10100 )أساس قديم( 30×3مصروف اإلستهالك المحتمل لعام 
  

  بعض نتائ  الدراسة الهندسية
 170000 التقييم

 30000 القيمة المتبقية المقدرة
 7 متوسط عمر األصول المتبقية )سنوات(

  
مصروف اإلستهالك على الممتلكات والمصانع والمعدات القائمة 

 )أساس جديد( 30×3لعام 
30000 

  

 على البيانات المالية مقتطف من المالحىات
 

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في إستهالك الممتلكات والمصانع 30×3منذ بداية عام   .1
، مع تبني نموذج إعادة التقييم في نفس اال  إكتموالمعدات من أجل تطبيق منه  عناصر أكثر 

الوقت. وتعتقد اإلدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة ألنها تتناول بدقة 
أكبر عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات وتستند إلى قيم حديثة. وقد تم تطبيق السياسة بأثر 

ن الممكن تقدير يثار تطبيق السياسة إما بأثر ألنه لم يكن م 30×3مستقبلي من بداية عام 
رجعي أو مستقبلي من أي تاريخ مبكر. وعليه، فإن تبني السياسة الجديدة ليس له أثر على 

زيادة المبل  المسجل للممتلكات )أ( الفترات السابقة. ويكمن األثر على السنة الحالية في 
ي إعادة تقييم إحتياطإنشاء )ب( ة عملة ووحد 60000والمصانع والمعدات في بداية السنة بقيمة 

وحدة  100وزيادة مصروف اإلستهالك بقيمة )ج( وحدة عملة  60000في بداية السنة بقيمة 
 عملة. 
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 8مقارنة مع معيارالمحاسبة الدولي 

 2 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات " 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 التغيرات ،المحاسبية السياسات "( 3003) 8الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "واألخطاء

 8 الدولي المحاسبة معيار على أجريت التي التعديالت ويتضمن "واألخطاء المحاسبية التقديرات في
 يلي وفيما. 3008 مايو في الصادرة "المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" من كجزء

 -:8 الدولي المحاسبة ومعيار 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات

 المحاسبة معيار ضمن 8 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دم  تم 
 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 3 العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي األداء بيان" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 8 الدولي المحاسبة معيار

 في الدولي المحاسبة معيار في" كيةالمل حقوق قاألصول صافي"و" المتراكم العجز أو الفائض"و
" الدخل بيان" فهي 8 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 3 العام القطاع

 ".الملكية حقوق"و" بها المحتفى األرباح"و

 معيار في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 
 ".اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 8 وليالد المحاسبة

 الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.7 الفقرة) 8 الدولي المحاسبة معيار عن مختلفة

 الدولي المحاسبة لمعيار الهرمي التسلسل نفس 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار يوجد 
 . المفاهيم من إطار بعد لديه ليس العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس أن ستثناءبا ،8

 السهم حصة على التعديالت عن إفصاحات 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب ال 
 مبل  عن اإلفصاح 8 الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في. المخفضة أو األساسية األرباح من

 .المخفضة أو األساسية األرباح من السهم حصة على التصحيح أو التعديل
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4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 

 

 شكـر وتقديـر
بشاا ر رسيسااي ماان معيااار المحاساابة الاادولي ر اام  إن معياار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  اا ا ما  و 

" آثاار الغيياراف فاي اساعار الاارن ا  نباي ( "1112والمعدر فاي ااام  1112)المنقح في ديسمبر  10
ال ي نشره م لس معايير المحاسبة الدولية.  ويحغوي  ا ا المعياار الااادر اان م لاس معاايير المحاسابة 

 10د الدولي للمحاسبين الى مقغطفاف مان معياار المحاسابة الادولي الدولية في القطاع العام الغابع لالغحا
 .إلاداد الغقارير المالية معايير الدوليةالو لك بغاريح من مؤسسة 

 

إّن النص المعغمد للمعايير الدولية إلاداد الغقارير المالياة  او الانص الا ي نشاره م لاس معاايير المحاسابة 
المعااايير الدوليااة اااور الااى نساام مناا  مباشاار  ماان داساار  منشااوراف الدوليااة بالليااة اإلن لي يااةن ويم اان الح

ا اااس اغااامن الممل اااة  6ام  4 اااانون ساااغريفن لنااادن إي ساااي  21ن وانوانهاااا فاااي إلااااداد الغقاااارير المالياااة
 المغحد .

publications@ifrs.orgالبريد اإلل غروني: 

 http://www.ifrs.orgني: مو ع اإلل غرو ال
 

إّن المعاااايير الدولياااة إلااااداد الغقاااارير المالياااة ومعاااايير المحاسااابة الدولياااة ومساااوداف العااار  والمنشاااوراف 
إلاااداد الغقااارير  معااايير الدوليااةالا  اارل لم لااس معااايير المحاساابة الدوليااة  ااي حقااو  غاا لين لمؤسسااة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“إن 

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”  ي االماف غ ارية 
 لمؤسسة ل نة معايير المحاسبة الدوليةن وال يسمح بإسغ دامها بدون موافقة   ه المؤسسة.

 

 
   

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي -4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  
غحغوي   ه النس ة الى غعديالف ناغ ة ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الاادر  حغى 

 . 1104يناير  02
 

في  "آثار الغييراف في اسعار الارن ا  نبي" 4المحاسبة الدولي في القطاع العام  غم إادار معيار
 . 1111مايو من اام 

 

 4ن اادر م لس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 1116وفي ديسمبر 
 بعد غنقيح . 

 

بعد  4اع العام معيار القطاع العام ن اادر م لس معايير المحاسبة الدولية في القط1112برير إوفي 
 غنقيح . 

 

من  الر معايير القطاع العام  2ومن   لك الو فن غم غعدير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الغالية: 
  (1100)الاادر في ا غوبر الغحسيناف الى معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام 

 الاادر والقياس اإلاغرانا دواف المالية:  " 19ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا( "
 (1101في يناير 

 
  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

ةالفقرة المتأثر   معيار التأثير طبيعة األثر 
م اع العاالغحسيناف الى معايير المحاسبة الدولية في القط غم إلياءه مقدمة القسم

1100ا غوبر   
1101يناير  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  غعدير 2  

1101يناير  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  غعدير 4  

1101يناير  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  غعدير 2  

0111يناير  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  غعدير 20  

1101يناير  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  غعدير 60  
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  اساس اإلسغنغا اف
   دور الغواف 
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 ا  نبيارن الآثار الغييراف في اسعار 

  094 4المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

 

-0 الفقراف في مبين" ا  نبي الارن اسعار في الغييراف آثار " 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سيا  في 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرا ان وي ب. الغ ثير في الفقراف  ميع غغساول. 12

 معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى دمةمق" و اإلسغنغا اف اساس سيا  وفي من  الهدن
 اساسا   "وا  طاء المحاسبية الغقديراف في الغييراف المحاسبيةن السياساف"  2 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة اإلرشاداف غياب في المحاسبية السياساف وغطبي  إل غيار

 

  



 ا  نبيارن الآثار الغييراف في اسعار 

  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  092 

 الهدف 
ش   با نشطة ا  نبية بطريقغينن فقد ي ون لها معامالف بالعمالف ا  نبية او يم ن ان غقوم المن .0

 د ي ون لها املياف ا نبيةن ومن ا ر إد ار المعامالف بالعمالف ا  نبية والعملياف ا  نبية 
في البياناف المالية لمنش  ن فإن  ي ب الغعبير ان المعامالف بعملة غقرير المنش  ن وي ب غر مة 

 املة غقرير المنش  . إلىاناف المالية للعملياف ا  نبية البي
 
إن المواضيع الرسيسية في محاسبة المعامالف بالعمالف ا  نبية والعملياف ا  نبية  ي غقرير اي  .1

 يفية اإلاغران في البياناف المالية با ثر المالي للغييراف )ب(   وإسغ دامسعر ارن سيغم )ا( 
 في اسعار الارن.

 

 اق النط
يجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس اإلستحقاق المحاسبي أن  .3

  -تطبق هذا المعيار فيما يلي:

 المشتقات وأرصدة معامالت باستثناء األجنبية، بالعمالت واألرصدة المعامالت محاسبة في (أ)
 :المالية األدوات " 82 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج التي

  ؛"والقياس اإلعتراف

في ترجمة البيانات المالية للعمليات األجنبية التي تشملها البيانات المالية للمنشأة وذلك  (ب)
 ؛ وعن طريق التوحيد أو التوحيد التناسبي أو أسلوب حقوق الملكية

 في تحويل نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة عرض معينة. (ج)
 

 و ي ا  نبية العملة مشغقاف من العديد الى 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة رمعيا ينطب  .4
 نطا  ضمن غندرج ال الغي ا  نبية العملة مشغقاف ان إال. المعيار   ا نطا  من مسغثنا  بالغالي
 في المدم ة ا  نبية العملة مشغقاف بع  مثر) 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 غحور اندما المعيار   ا ينطب   لكن إلى باإلضافة.المعيار   ا نطا  ضمن غندرج( ا رل اقود

 . بها ال ااة العر  املة إلى الوظيفية املغها من بالمشغقاف المغعلقة المبالغ المنش  

 
 اافي غحوط  لك في بما ا  نبيةن العملة لبنود الغحوط محاسبة الى المعيار   ا ينطب  ال .2

 الى 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطب  حين في. ا نبية املية في اإلسغثمار
 . الغحوط محاسبة

 
 مؤسسات األعمال الحكومية.  إستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام ب .6

 
 

يير " الاادر  ان م لس معا المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام غوضح " .1
المحاسبة الدولية في القطاع العام ب ن مؤسساف ا امار الح ومية غطب  المعايير الدولية إلاداد 

 مؤسسافان م لس معايير المحاسبة الدولية. ويرد غعرين  الغي غم إادار االغقارير المالية 
 . " اليةار  البياناف الم " 0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ا امار الح ومية في 
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ينطب    ا المعيار الى ار  البياناف المالية للمنش   في املة ا نبية ويبين مغطلباف وان  .2
البياناف المالية الناغ ة الى انها ممغثلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وبالنسبة 

لبافن يحدد   ا لعملياف غحوير المعلوماف المالية إلى املة ا نبية والغي ال غلبي   ه المغط
 المعيار المعلوماف الغي ينبيي اإلفااح انها.

 

ال يغناور في بيان الغدف  النقدي ار  الغدفقاف النقدية النا مة ان المعامالف بالعمالف  .9
 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انظرا  نبية وغر مة الغدفقاف النقدية لعملية ا نبية )

 (.""بياناف الغدف  النقدي
 

 تعريفات 

  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة أدناه: .00
 

 .في تاريخ التقريرهو سعر الصرف الفوري  (Closing rate) سعر اإلغالق
 

ن نفس عدد التقرير ععن الناتج هو الفرق ( Exchange difference) فرق سعر الصرف
 أسعار صرف مختلفة. إستخدامتقرير بوحدات العملة األجنبية في عملة ال

 

 هو معدل التبادل بين عملتين.(  Exchange rate) سعر الصرف
 

 هي عملة عدا عملة التقرير للمشروع. (Foreign currency) العملة األجنبية
 

أو منشأة زميلة مسيطرة منشأة عبارة هي  ( operationForeign) للمنشأةاألجنبية الفروع 
معد التقرير توجد نشاطاته أو تتم في بلد غير بلد المشروع لمشروع أو فرع أو مشروع مشترك 

 معد التقرير.
 

هي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل  (Functional currency) العملة الوظيفية
 فيها المنشأة.

 

م أو أموال محتفظ بها وأصول والتزامات سوف تستل هي (Monetary items) النقديةالبنود 
 تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد.

 

هو  (Net investment in a foreign operation) في منشأة أجنبية ستثمارإلصافي ا
 المنشأة األجنبية.تلك  حقوق الملكية /حصة المشروع معد التقرير في صافي أصول

 

رض البيانات هي العملة التي يتم فيها ع (Presentation currency) عملة العرض
 المالية.

 

 هو سعر الصرف للتسليم الفوري. (Spot exchange rate) سعر الصرف الفوري
 

في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا  المصطلحات المعرّفةُتستخدم 
 قائمة المصطلحاتالمعيار بنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعايير، ويعاد ذكرها في 

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  معرفةال
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 العملة الوظيفية
إن البيسة اإل غاادية الرسيسية الغي غعمر فيها المنش    ي ااد  البيسة الغي غقوم فيها بش ر رسيسي  .00

نفا  . وغ    المنش   العوامر الغالية بعين اإلاغبار في غحديد املغها الوظيفية:  -بغوليد النقد وا 

 -العملة: (ا)

   ؛اإليراداف بها مثر الضراسب والمنح واليرامافالغي ُغ مع  (0)
العملااة  غالبااا  الغااي غااؤثر بشاا ر رسيسااي الااى اسااعار بيااع البضاااسع وال اادماف )غ ااون  اا ه  (1)

 ؛ ووغسويغها( ال ااة بها الغي يغم بها الغعبير ان اسعار بيع السلع وال دماف

 يااع الساالع وال اادمافبشاا ر رسيسااي اسااعار ب انظمغاا املااة البلااد الاا ي غحاادد  ااواه الغنافسااية و  (2)
 .ال ااة بها

العملااة الغااي غااؤثر بشاا ر رسيسااي الااى غ ااالين العمالااة والغ ااالين الماديااة وغير ااا ماان غ ااالين  (ب)
غقاااديم السااالع وال ااادماف )غ اااون  ااا ه اااااد  العملاااة الغاااي ياااغم بهاااا الغعبيااار اااان  ااا ه الغ اااالين 

 وغسويغها(.

 -الوظيفية للمنش  :الى العملة  دليال   ايضا  يم ن ان غقدم العوامر الغالية  .01

الغمويليااة )اي إااادار ادواف الاادين وحقااو   ا نشااطةالعملااة الغااي يااغم بهااا غوليااد ا مااوار ماان  (ا)
 المل ية(.

 الغشييلية. ا نشطة المقبوضاف منب اإلحغفاظ ااد العملة الغي يغم بها  (ب)

 

ن وما إ ا  انف يغم دراسة العوامر اإلضافية الغالية في غحديد العملة الوظيفية للعملية ا  نبية .02
العملة الوظيفية ال ااة بها  ي نفس املة المنش   معد  الغقارير )المنش   معد  الغقارير في   ا 
السيا   ي المنش   الغي غ ون فيها العملية ا  نبية ابار  ان شر ة مسيطر  لها او فرع او شر ة 

 - ميلة او مشروع مشغرك(:

  نبية  امغداد للمنشا  معد  الغقااريرن بادال مان غنفيا  ا ما إ ا  ان يغم غنفي  انشطة العملية ا (ا)
ومن ا مثلة الى ما سب   او انادما ي اون بدر ة  بير  من اإلسغقاللية. ومثار الى الحالة 

لدل و ار  دفاع ما ادد من القواااد ال ار ياة الغاي غنفا  انشاطة بالنياباة اان ح وماة وطنياة. 
ش ر اساسي بالعملة الوظيفية للمنشا   معاد  الغقاارير. ويم ن ان غنف   وااد الدفاع انشطغها ب

فعلااى ساابير المثااار  ااد ُياادفع للمااوظفين العساا ريين بالعملااة الوظيفيااة ويقبضااون فقااط اااالو  
ضاااسيلة بعملاااة محلياااة. ويم ااان الحااااور الاااى مشاااغرياف الغماااوين والمعاااداف إلاااى حاااد  بيااار 

دناااى مااان المشاااغرياف بالعملاااة بواساااطة المنشااا   المعاااد  للغقاااارير ماااع الحفااااظ الاااى الحاااد ا 
المحليااة. وماان ا مثلااة ا  اارل و ااود حاارم  ااامعي فااي ال ااارج إلحاادل ال امعاااف الح وميااة 
الغااي غعماار فااي ظاار إدار  وغو ياا  الحاارم ال ااامعي المحلااي. وبالمقاباارن يم اان لعمليااة ا نبيااة 

 بااد ماااارين غغمغااع بدر ااة  بياار  ماان اإلسااغقاللية ان غ مااع النقااد والبنااود النقديااة ا  اارل وغغ
وغحقااا  إياااراداف و اااد غرغاااب إل غراضااااف غ اااون  ميعهاااا بعملغهاااا المحلياااة. وغغضااامن بعااا  
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ا مثلاااة الااااى العمليااااف ا  نبيااااة المملو اااة للح ومااااة والغااااي  اااد غعماااار بشااا ر مسااااغقر ااااان 
الو اااالف الح وميااة ا  اارل م اغااب السااياحة وشاار اف الغنقيااب ااان الاانفط وم ااالس الغ ااار  

 غ سيس مثر   ه المنشآف الى انها مؤسساف اامار ح ومية.  واملياف البث. ويم ن
 انشاطةغمثار نسابة مرغفعاة او مغدنياة مان  في المنشا   معاد  الغقاارير ما إ ا  انف المعامالف (ب)

 العملية ا  نبية.

ا  نبياة غاؤثر بشا ر مباشار الاى الغادفقاف  ةالعمليا انشطةما إ ا  انف الغدفقاف النقدية من  (ج)
 .لها مغاحة بسهولة للغسديدما إ ا  انف الغقارير و  عد مالنقدية للمنش   

إلغ امااف الادين  إلساغيفاءالعملية ا  نبية غعد  افياة انشطة من  النقديةما إ ا  انف الغدفقاف  (د)
 المغو عة ااد  دون غوفير اموار من  بر المنش   معد  الغقارير.و القاسمة 

 

الوظيفية واضحةن غسغعين اإلدار  ب ح امها لغحديد اندما يغم  لط المؤشراف اااله وال غ ون العملة  .04
العملة الوظيفية الغي غمثر باد  اآلثار اإل غاادية للمعامالف وا حداث وا وضاع  اف الالة. 

 بر دراسة  00و   ء من   ا المنهجن غعطي اإلدار  ا ولوية للمؤشراف الرسيسية الوارد  في الفقر  
ن اندما يغم غاميمها لغقديم ادلة دام إضافية لغحديد 02و 01المؤشراف الوارد  في الفقرغين 

 العملة الوظيفية ال ااة بالمنش  .
 

 غع س العملة الوظيفية للمنش   المعامالف وا حداث وا وضاع  اف الالة الغي غرغبط بها. وغبعا   .02
ك المعامالف ل لكن ال غغيير العملة الوظيفيةن ما ان يغم غحديد ان ما لم ي ن  ناك غيير في غل

 وا حداث وا وضاع  اف الالة.

 
 غااد االي الغض من يغم إااد  ار  البياناف إإ ا  انف العملة الوظيفية  ي املة  ااة ب .06

اإل غاادياف  الغقرير المالي في " 01لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المالية للمنش   
لمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  نش   غفادي إااد  العر  ". وال غسغطيع الم  اف الغض م المرغفع

غبني  عملة وظيفية  ااة بها املة ا رل غير العملة الوظيفية  ان طري  مثال   01القطاع العام 
 له ا المعيار )مثر العملة الوظيفية للشر ة المسيطر (. وفقا  المحدد  

 

 البنود النقدية 

 و الح  في اسغالم )او إلغ ام بغسليم( ادد ثابف او  ابر للغحديد  إن المي   ا ساسية للبند النقدي .01
من وحداف العملة. وغغضمن ا مثلة ما يلي: إلغ اماف السياسة اإل غمااية وغير ا من منافع 
الموظفين الغي يغو ب دفعها نقدا ن والم اااف الغي ينبيي غسويغها نقدا ن وغو يعاف ا رباح 

ي يغم اإلاغران بها  إلغ ام. والى نحو مماثرن يعغبر اقد اسغالم )او غسليم( الغ او المماثلة النقدية
ادد مغيير من ادواف حقو  المل ية ال ااة بالمنش   او ادد مغيير من ا اور الغي غساوي فيها 

 دا  للغحديد من وحداف العملة بن او  ابال   ثابغا   القيمة العادلة الغي يغعين اسغالمها )او غسليمها( اددا  
. والى الع س من  لكن غ ون المي   ا ساسية للبند غير النقدي  ي غياب الح  باسغالم )او نقديا  

اإللغ ام بغسليم( ادد ثابف او  ابر للغحديد من وحداف العملة. وغغضمن ا مثلة الى  لك: المبالغ 
اور غير الملموسة المدفواة مسبقا للسلع وال دماف )مثر اإلي ار المدفوع مسبقا ( والشهر  وا 
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والم  ون والممغل اف والماانع والمعداف والم اااف الغي ي ب غسويغها من  الر غسليم 
 ا ار غير النقدي.

 

 من العمليات األجنبية  ستثمارصافي اإل

يسغح  القب  من العملية ا  نبية او يسغح  الدفع لها. والبند ال ي ال  نقديا    د غملك المنش   بندا   .02
من  طيط لغسويغ  او ال ي ال يحغمر حدوث  في المسغقبر المنظور يعد في  و ره   ءا  يغم الغ 
. و د 22و 21لفقرغين  وفقا  المنش   في غلك العملية ا  نبيةن وغغم محاسبغ   إسغثماراافي 

غغضمن   ه البنود النقدية  مم مدينة او  رو  طويلة ا  ر. وال غغضمن  مم مدينة غ ارية او 
 ة غ ارية. مم داسن

 

يم ن ان غ ون المنش   الغي لديها بند نقدي مقيد بالداسن او بالمدين الى املية ا نبية مواوفة  .09
ابار  ان اية منش   مسيطر اليها للمنش   اإل غااديةن فعلى سبير المثار إ ا  انف  02في الفقر  

المسيطر اليها )ب(  ناك منش   لديها منش غان مسيطر اليهما  ما )ا( و)ب(ن و انف المنش   
ابار  ان املية ا نبيةن و امف المنش   المسيطر اليها )ا( بمنح  ر  للمنش   المسطر اليها 
)ب(ن و ان  ر  المنش   المسيطر اليها )ا( المسغح  الى المنش   المسيطر اليها )ب( سي ون 

ها )ب( في حار لم المنش   المسيطر اليها )ا( في المنش   المسيطر الي إسغثمار  ء  من اافي 
يغم الغ طيط لغسديد القر  وفي حار لم ي ن من المر ح ان يحدث  لك في المسغقبر القريبن 

 وي ون  لك احيحا  ايضا  في حار  انف المنش   المسيطر اليها ابار  ان املية ا نبية. 
 

 المنهاج الذي يتطلبه هذا المعيار ملخص

 انف منش   مسغقلة او منش    اف املياف  سواء   -ش   اند إاداد البياناف الماليةن غقوم  ر من .11
بغحديد املغها  -ا نبية )مثر الشر ة المسيطر ( او املية ا نبية )مثر الشر ة المسيطر  او الفرع( 

. وغقوم المنش   بغحوير بنود العملة ا  نبية إلى العملة الوظيفية 06-00للفقراف  وفقا  الوظيفية 
 .29والفقر   41-12للفقراف  وفقا  ار   ا الغحوير ال ااة بها وغبلغ ان آث

 

غغ ون المنش   اإل غاادية  من المنشآف الم غلفة )مثال   غشمر العديد من المنشآف معد  الغقارير اددا   .10
من شر ة مسيطر  وواحد  او ا ثر من الشر اف المسيطر اليها(. و د غملك انواع م غلفة من 

اف في شر اف  ميلة او إسغثمار ش   إ غاادية او  الن  لكن  انف ااضاء في من المنشآفن سواء  
والمر   المالي ا داء المالي . ومن الضروري ان يغم غحوير فرواا   ايضا  مشاريع مشغر ة. و د غملك 

ل ر منش   مفرد  مشمولة في المنش   معد  الغقارير إلى العملة الغي غعر  بها المنش   معد  الغقارير 
ة. ويسمح   ا المعيار ب ن غ ون املة العر  للمنش   معد  الغقارير اية املة )او بياناغها المالي

والمر   المالي  ية منش   مفرد  ضمن  ا داء الماليغحوير  29-42للفقراف  وفقا  امالف(. ويغم 
 المنش   معد  الغقارير غ غلن املغها الوظيفية ان املة العر .

 

 البياناف المالية " 6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل وفقا   ايضا  ويسمح   ا المعيار  .11
 " للمنش   المسغقلة الغي غعد البياناف المالية او المنش   الغي غعد البياناف المالية الموحد  والمنفالة
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المنفالة بعر  بياناغها المالية ب ية املة )او امالف(. وا  ا  انف املة العر  ال ااة بالمنش   
 وفقا  ومر   ا المالي إلى املة العر   اداء ا الماليغحوير  ايضا  ان املغها الوظيفيةن يغم غ غلن 
 . 29-42للفقراف 

 

 بالعملة المستخدمة  معامالت العملة األجنبيةاإلبالغ عن 
 اإلعتراف األولي

 المعاملة بالعملة ا  نبية  ي معاملة محدد  او غغطلب الغسوية بعملة ا نبيةن بما في  لك .12
 -المعامالف الناشسة ان  يام المنش   بما يلي:

 ؛راء او بيع سلع او  دماف اسعار ا محدد  بعملة ا نبيةش (ا)

 او ؛إ را  او ا غرا  اموار اندما غ ون المبالغ المسغحقة لها او اليها محدد  بعملة ا نبية (ب)

ملة غمغلك او غغ لص من ااور او غغ بد او غسدد الغ اماف محدد  بع من ناحية ا رلن (ج)
 ا نبية.

 
عتراف األولي بها بعملة التقرير، بالمبلغ إليجب أن تسجل المعاملة بالعملة األجنبية، عند ا .84

الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة األجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير بتاريخ 
 المعاملة.

 
مؤ ال  لإلاغران بما يغف  مع  يعغبر غاريم العملية  و الغاريم ال ي غ ون انده العملية ا ولى .12

ما يسغ دم معدر ارن  غالبا  و سباب املية فإن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
غقريبي للمعدر الفعلي بغاريم العمليةن الى سبير المثارن مغوسط المعدر لألسبوع او الشهر ل افة 

 ا  انف معدالف الارن غغيير بش ر المعامالف في  ر املة ا نبية  الر غلك الفغر . ول ن إ
 مغوسط الفغر   د ي ون غير موثو  ب . إسغ دام بير  دا  فإن 

 
يم ن ان ي ون للغييراف في سعر الارن آثر الى النقد او النقد المعادر المحغفظ ب  او المسغح   .16

  ه.  ار  فرو اف الارن 1بعملة ا نبية. ويغناور معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ورغم ان   ه الغييراف  ي ليسف غدفقاف نقديةن إال ان  يغم اإلبالغ ان اثر غييراف سعر الارن 
الى النقد او النقد المعادر المحغفظ ب  او المسغح  بعملة ا نبية في بيان الغدف  النقدي من ا ر 

ش ر منفار ان مطابقة النقد والنقد المعادر في بداية ونهاية الفغر . وُغعر    ه المبالغ ب
ية والغمويلية وغشمر الفرو افن إن و دفن لو سغثمار الغدفقاف النقدية من ا نشطة الغشييلية واإل

  ان غم اإلبالغ ان غلك الغدفقاف النقدية ب سعار الارن في نهاية الفغر . 
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 الالحق تاريخ التقريرتقديم التقرير في 
 -:تقريرفي تاريخ كل  .82

 ؛سعر اإلقفال إستخدامنقدية بالعملة األجنبية بيجب التقرير عن البنود ال (ا)

يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية  (ب)
 و؛ سعر الصرف بتاريخ المعاملة إستخدامب

 ستخدامإيجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية ب (ج)
 أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم.

 
 

 اف العال ة. الى  في القطاع العام لبند بمو ب معايير المحاسبة الدولية المرحلةغغحدد القيمة  .12
سبير المثارن بع  ا دواف المالية والممغل اف والماانع والمعداف يم ن ان غقاس بالقيمة العادلة 

 "الممغل افن 01غف  مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بما ي او الغ لفة الغاري ية
 بناء  الى الغ لفة الغاري ية او القيمة العادلةنالمرحلة غم غحديد القيمة  . سواء  "والماانع والمعداف

 فإن المبالغ المحدد  لبنود العملة ا  نبية ي ب الغقرير انها بعملة الغقرير بمو ب   ا المعيار.
 

ديد المبلغ المس ر لبع  البنود ان طري  مقارنة اثنين او ا ثر من المبالغ. الى سبير يغم غح .19
المثارن ي ون المبلغ المس ر للم  ون المعد للبيع  و إما الغ لفة او اافي القيمة القابلة للغحقي ن 

 وفقا  رن و . والى نحو مماثالم  ون" " 01العام القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  ايهما ا ر 
ن ي ون المبلغ المس ر اليير المولد  للنقد" ا اورإن فا   يمة  " 10لمعيار المحاسبة الدولي

لألاور اليير مولد  للنقد ال ي ي ون  ناك مؤشر الى ان فا   يمغ   و مبلي  المس ر  بر 
واندما ي ون  دراسة  ساسر ان فا  القيمة المحغملة او  يمة ال دمة القابلة للغحقي ن ايهما ا ر.

  ا ا ار غير نقدي ويغم  ياس  بعملة ا نبيةن يغم غحديد المبلغ المس ر ان طري  مقارنة ما 
 -يلي:

 غااريمفاي البساعر الاارن  غحويلا ي ياغم  ن المالسما  الغ لفة او المبلغ المس رن حيثما ي ون  (ا)
 فيمااا يغعلاا ياساا  غاااريم المعاملااة لبنااد يااغم  فااي غحديااد  لااك المبلااغ )اي السااعر  الاا ي غاام فياا 

 الغ لفة الغاري ية(؛ وب

ن حيثمااا سااغردادالقاباار لإل المبلااغ يمااة ال دمااة القابلااة للغحقياا  او  القيمااة المحققااة او اااافي (ب)
غاااريم غحديااد غلااك القيمااة )الااى ساابير فااي بسااعر الااارن  غحويلاا ي يااغم  ن الاامالسمااا  ي ااون 

 غاريم الغقرير(.في   فارالمثار سعر اإل
 

 ل ان البالعملاة الوظيفياة ر  ان فاا  القيماة اإلاغاران ب ساا فاي ا ه المقارناة  ثرا ويم ن ان يغمثر
 اغران بها بالعملة ا  نبية والع س احيح.اإليغم 
 

اندما يغوفر ا ثر من سعر ارنن ي ون السعر المسغ دم  و  لك ال ي  ان من المم ن ب    .21
و الرايد لو  انف غلك الغدفقاف النقدية غسوية الغدفقاف النقدية المسغقبلية الغي غمثلها المعاملة ا
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حدثف في غاريم القياس. وا  ا  ان ُيفغقر بش ر مؤ ف إلى  ابلية الغبادر بين املغينن  ي ون السعر 
 المسغ دم  و اور سعر الح  يم ن ب  غنفي  الغبادالف.

 

 اإلعتراف بفروقات أسعار الصرف

  إلى محاسبة الغحوط فيما ي ص بنود العملة ن فإن   ا المعيار ال يغطر 2 ما ُاشير في الفقر   .20
ا  نبية. ويم ن إي اد اإلرشاداف المغعلقة ب وانب ا رل في محاسبة الغحوطن بما في  لك معايير 

 . 19المو ود  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام محاسبة الغحوطن  إسغ دام
 

التقرير عن بنود نقدية للمشروع  )ب( أو عن بنود نقديةتسديد )أ( فروقات الصرف الناشئة عن إن  .38
أو تم التقرير عنها في  بمعدالت مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أوليًا خالل الفترة،

 إستثناءفي الفترة التي تنشأ فيها، ب كفائض أو عجزعتراف بها إلمالية سابقة، يجب ابيانات 
 .32 ةبموجب الفقر وصفها فروقات الصرف التي يتم 

 
اندما غنش  البنود النقدية من معاملة املة ا نبية وي ون  ناك غيير في سعر الارن بين غاريم  .22

المعاملة وغاريم الغسويةن فإن  ينغج ان  لك فر  في الغبادر. واندما غغم غسوية المعاملة ضمن نفس 
ر . ل ن اندما غغم الفغر  المحاسبية الغي حدثف فيهان يغم اإلاغران ب امر فر  الغبادر في غلك الفغ

غسوية المعاملة في فغر  محاسبية الحقةن يغم غحديد فر  الغبادر المعغرن ب  في  ر فغر  حغى غاريم 
 الغسوية من  الر الغيير في اسعار الارن  الر  ر فغر .

 
 .16إن معال ة غييراف سعر الارن بالعملة ا  نبية في بيان الغدف  النقدي موضحة في الفقر   .24
 

يتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير نقدي مباشرة في صافي األصول/حقوق عندما  .33
الملكية، ينبغي اإلعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة بشكل مباشر في صافي 
األصول/حقوق الملكية. وبعكس ذلك، فإنه عندما يتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير 

العجز، فينبغي اإلعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة في  نقدي في الفائض أو
 الفائض أو العجز. 

 
 رل ان يغم اإلاغران ببع  ا رباح وال ساسر ا  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامغقغضي   .26

في مباشر  في اافي ا اور/حقو  المل ية. الى سبير المثارن يقغضي معيار المحاسبة الدولي 
حقو  المل ية ببع  ا رباح وال ساسر  ان يغم اإلاغران مباشر  في اافي ا اور/ 01القطاع العام 

الغي غنغج من إااد  غقييم الممغل اف والماانع والمعداف. واندما يغم  ياس   ا ا ار بعملة ا نبيةن 
السعر في  إسغ دامغقييم  ب)ج( من   ا المعيار ان يغم غحوير المبلغ ال ي غم إااد   16غقغضي الفقر  

حقو   في اافي ا اور / ايضا  غاريم غحديد القيمةن مما يؤدي إلى فر  غبادر يغم اإلاغران ب  
 المل ية.

 
 ستثماريتم اإلعتراف بفروقات التبادل الناتجة من البند النقدي الذي يشكل جزءا من صافي اإل .32

( في الفائض أو العجز في 02الفقرة  أنظر) في العملية األجنبية الخاص بالمنشأة معدة التقارير
البيانات المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقارير أو البيانات المالية المختلفة للعملية األجنبية، 

. ويتم في البيانات المالية التي تتضمن العملية األجنبية والمنشأة معدة مالئماً حيثما يكون 
المالية الموحدة عندما تكون العملية األجنبية عبارة عن  التقارير )على سبيل المثال البيانات
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شركة مسيطر عليها( اإلعتراف بفروقات التبادل هذه بشكل أولي في عنصر منفصل من صافي 
األصول/ حقوق الملكية ويتم اإلعتراف بها في الفائض أو العجز عند التصرف بصافي 

 .32للفقرة  وفقاً  ستثماراإل
 

في العملية ا  نبية ال اص بالمنش   معد   سغثمارمن اافي اإل قدي   ءا  اندما يش ر البند الن .22
الغقارير ويغم الغعبير ان  بالعملة الوظيفية ال ااة بالمنش   معد  الغقاريرن ينش  فر  الغبادر في 

ة غير وا  ا غم الغعبير ان   ا البند بعملي. 21للفقر   وفقا  البياناف المالية الم غلفة للعملية ا  نبية 
العملية الوظيفية للمنش   المعد  للغقارير او العملية ا  نبيةن ينش  فر  غبادر في البياناف المالية 

. ويغم إااد  21المنفالة للمنش   معد  الغقارير وفي البياناف المالية للعملية ا  نبية وفقا  للفقر  
حقو  المل ية في  /ورا اغانين فرو اف الغبادر   ه إلى العنار المنفار من اافي 

البياناف المالية الغي غغضمن العملية ا  نبية والمنش   معد  الغقارير )اي البياناف المالية الغي يغم 
طريقة حقو  المل ية(. إال  إسغ داماو محاسبغها ب فيها غوحيد العملية ا  نبية او غوحيد ا غناسبيا  

المنش   معد  الغقارير في  إسغثمارمن اافي   ءا  ان  يم ن الغعبير ان البند النقدي ال ي يش ر  
العملية ا  نبية بعملة ا رل غير العملة الوظيفية للمنش   معد  الغقارير او العملية ا  نبية. وال 
يغم إااد  غانين فرو اف الغبادر الغي غنش  من غحوير البند النقدي إلى العمالف الوظيفية 

 العملية ا  نبية إلى العنار المنفار من اافي ا اور/ال ااة بالمنش   معد  الغقارير و 
حقو  المل ية في البياناف المالية الغي غغضمن العملية ا  نبية والمنش   معد  الغقارير )اي انها 

 غبقى معغرفا  بها في الفاس  او الع  (.
 

ية في الو ف ال ي اندما غحغفظ المنش   بدفاغر ا وغقوم بالغس ير بعملة ا رل غير املغها الوظيف .29
للفقراف  وفقا  غقوم في  المنش   بإاداد بياناغها الماليةن يغم غحوير  افة المبالغ إلى العملة الوظيفية 

. وينغج ان   ا نفس المبالغ بالعملة الوظيفية الغي  انف سغظهر لو ان  غم غس ير البنود 12-21
ير البنود النقدية إلى العملة الوظيفية بش ر اولي بالعملة الوظيفية. الى سبير المثارن يغم غحو 

سعر اإل فارن ويغم غحوير البنود غير النقدية الغي يغم  ياسها الى اساس الغ لفة  إسغ دامب
 سعر الارن في غاريم المعاملة الغي ادف إلى اإلاغران بها. إسغ دامالغاري ية ب

 
 التغير في العملة الوظيفية 

الوظيفية للمنشأة، تطبق المنشأة إجراءات التحويل المطبقة عندما يكون هناك تغير في العملة  .40
 على العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغير. 

 

ن غع س العملة الوظيفية للمنش   المعامالف وا حداث والظرون 02 ما غمف اإلشار  في الفقر   .40
الوظيفيةن يم ن غييير ا فقط إ ا  ان  اف الالة بالمنش  . وغبعا ل لكن ما ان يغم غحديد العملة 

 ناك غيير في غلك المعامالف وا حداث والظرون  اف الالة. الى سبير المثارن  د يؤدي 
إحغياطي البضاسع وال دماف إلى  اوالغيير في العملة الغي غؤثر بش ر رسيسي الى اسعار البيع 

 غيير في العملة الوظيفية للمنش  .
 

في العملة الوظيفية ب ثر مسغقبلي. وبعبار  ا رلن غقوم المنش   بغحوير  افة  يغم محاسبة اثر الغيير .41
سعر الارن في غاريم الغيير. وغغم معاملة المبالغ  إسغ دامالبنود إلى العملة الوظيفية ال ديد  ب
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ادر المحولة الناغ ة للبنود غير النقدية الى انها غ لفغها الغاري ية. وال يغم اإلاغران بفرو اف الغب
للفقرغين  وفقا  حقو  المل ية  الناغ ة من غحوير العملية ا  نبية المانفة سابقا  في اافي ا اور/

 )ج( في حساب الفاس  او الع   حغى يغم الغارن بالعملية.44و 26
 

 العملة الوظيفية  إستثناءبعرض العملة  إستخدام
 إلى عملة العرض التحويل

لمالية ب ية املة )او امالف(. وا  ا  انف غ غلن املة العر  يم ن ان غعر  المنش   بياناغها ا .42
ومر   ا المالي إلى املة العر .  اداء ا الماليان العملة الوظيفية للمنش  ن فإنها غقوم بغحوير 

الى منشآف  الى غرار المنظماف الدولية الى سبير المثارن اندما غحغوي منش   إ غاادية
ةن يغم الغعبير ان النغاسج والمر   المالي ل ر منش   بعملة م غلفة  اف امالف وظيفية م غلف

الى المسغول المحلي او الى مسغول الوالية/  شاسعة حغى يم ن ار  البياناف المالية الموحد .
اإل ليم او الى مسغول الح ومافن ُغحدد املة العر  ااد   من  الر و ار  المالية )او  هة 

 ريع.مماثلة( او غ ون وارد  في الغش
 

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي ال تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .44
 -اإلجراءات التالية: إستخدامقتصاد عالي التضخم إلى عملة عرض مختلفة بإب

األصول واإللتزامـات لكـل بيـان الوضـع مـالي )أي بمـا فـي ذلـك المبـالغ المقارنـة(  يتم تحويل (ا)
 تاريخ بيان الوضع المالي؛في  بسعر اإلقفال

ــتم  (ب) ــلي ــراد  تحوي ــة(  والمصــاريفاإلي ــالغ المقارن ــك المب ــي ذل ــا ف ــان أداء مــالي )أي بم ــل بي لك
 تواريخ المعامالت؛ وفي بأسعار الصرف 

ـــادل الناتجـــة  (ج) ـــة فروقـــات التب ـــتم اإلعتـــراف بكاف ـــى أنهـــا عنصـــري ـــن صـــافي  عل منفصـــل م
 األصول/حقوق الملكية.

 

يةن اي المقبوضاف والمدفوااف النقديةن لعملية ا نبية بقاد غضمينها في في غحوير الغدفقاف النقد .42
بيان الغدف  النقدي للعمليةن يغعين الى المنش   المعد  للغقارير ان غلغ م باإل راءاف المناوص 

. ويقغضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع 1اليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ن يغم غحوير الغدفقاف النقدية لمنش   مسيطر اليها غلبي غعرين العملية ا  نبية ب سعار ب  1العام 

 1الارن بين املة اإلبالغ والعملة ا  نبية في غواريم الغدفقاف النقدية.  ما يوضح المعيار 
ار  ا رباح وال ساسر غير المغحققة النا مة ان الغييراف في اسعار الارن بالعملة ا  نبية 

 الى النقد والنقد المعادر المحغفظ ب  او المسغح  بعملة ا نبية. 
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سعر يقارب اسعار الارن في غواريم المعامالفن مثار  إسغ دام غالبا   سباب امليةن يغم  .46
مغوسط سعر الفغر ن لغحوير بنود اإليراد والمارون. إال ان  إ ا غقلبف اسعار الارن بش ر  بيرن 

 ر للفغر  غير مناسب.مغوسط السع إسغ دامي ون 

 

 -)ج( مما يلي:44غنغج فرو اف الغبادر المشار إليها في الفقر   .41

بساعر غواريم المعامالف وا اور واإللغ اماف في ب سعار الارن  والمااريناإليراد  غحوير (أ)
غنغج فرو اف الغبادر   ه مان بناود اإلياراد والماارون المعغارن بهاا فاي الفااس  او و . اإل فار

 غلك المعغرن بها مباشر  في اافي ا اور/ حقو  المل ية.الع   ومن 

الااا ي ي غلااان اااان ساااعر  بساااعر اإل فاااارااااافي ا ااااور/ حقاااو  المل ياااة اإلفغغاحياااة  غحويااار (ب)
 الساب .  فاراإل

 

ال ياااغم اإلاغاااران بفرو ااااف الغباااادر  ااا ه فاااي الفااااس  او الع ااا   ن الغيياااراف فاااي اساااعار الاااارن 
الحالياااة والمسااغقبلية مااان  النقديااة الاااى الغاادفقافلهاااا اثاار مباشاار ال ي ااون ضااسير او  راثااا ي ااون لهااا

 فااإنالعملياااف. واناادما غاارغبط فرو اااف الغبااادر بعمليااة ا نبيااة موحااد  ل نهااا ليسااف مملو ااة بال اماارن 
ياغم غ ايااها إلاى والمنساوبة إلاى حااص ا  لياة  الغحويارمان  شاسةفرو اف الغبادر المغرا ماة النا

 .الحاص   ه وضع المالي الموحد  واإلاغران بها    ء منفي بيان الحقو  ا  لية 
 

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .42
 -اإلجراءات التالية: إستخدامباقتصاد عالي التضخم إلى عملة عرض مختلفة ب

ــل (أ) ــتم تحوي ــود صــا ي ــالغ )أي األصــول واإللتزامــات وبن ــة المب في األصــول/حقوق الملكيــة كاف
تاريخ أحـد  بيـان أداء في  اإلقفالبما في ذلك المبالغ المقارنة( بسعر  اريف،واإليراد والمص

   إستثناءب ،مالي

التضخم، تكـون المبـالغ المقارنـة هـي تلـك  عالي قتصادإالمبالغ إلى عملة  تحويلعندما يتم  (ب)
ماليـة للسـنة السـابقة ذات الصـلة )أي التي تم عرضها كمبالغ للسنة الحالية فـي البيانـات ال

 الحقة في مستوى السعر أو التغيرات الالحقة في أسعار الصرف(.التغيرات لغير المعدلة ل

 

عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي عملة خاصة باقتصاد عالي التضخم، تعيد المنشأة  .42
" التقرير المالي في  00ع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطا وفقاً عرض بياناتها المالية 

 إستثناء، ب42قبل تطبيق طريقة التحويل المبينة في الفقرة  اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع"
الفقرة  أنظرالمبالغ المقارنة التي يتم تحويلها إلى العملة الخاصة باإلقتصاد عالي التضخم )

ال تقوم المنشأة بإعادة عرض )ب((. وعندما يتوقف اإلقتصاد عن كونه عالي التضخم و 42
، فإنها تستخدم المبالغ التي 82لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً بياناتها المالية 
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تم إعادة عرضها إلى مستوى السعر في تاريخ توقفها عن إعادة عرض بياناتها المالية كتكاليف 
 تاريخية للتحويل إلى عملة العرض. 

 
 نبيةالعملية األج تحويل

 ا داء المالين اندما يغم غحوير 49-42ن باإلضافة إلى الفقراف 26-20يغم غطبي  الفقراف  .21
والمر   المالي للعملية ا  نبية إلى املة العر  بحيث يم ن غضمين العملية ا  نبية في 

قو  البياناف المالية للمنش   معد  الغقارير من  الر الغوحيد او الغوحيد الغناسبي او طريقة ح
 المل ية. 

 

لعملية ا  نبية ومر   ا المالي مع غلك ال ااة بالمنش   لوالوضع المالي  ا داء المالي إن دمج  .20
معد  الغقارير يغبع إ راءاف الغوحيد العاديةن مثر إلياء ا راد  والمعامالف بين المنشآف 

 القطاعلمحاسبة الدولي في ومعيار ا 6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انظراإل غاادية )
 "(.  الحاص في المشاريع المشغر ة " 2العام 

 
إال ان  ال يم ن إلياء ا ار او )اإللغ ام( النقدي ضمن المنش   اإل غااديةن سواءا   ان  اير  .21

ا  ر او طوير ا  رن مقابر اإللغ ام )ا ار( المماثر ضمن المنش   اإل غاادية دون ار  
يمثر )ا( ملة في البياناف المالية الموحد . ويعود سبب  لك إلى ان البند المالي نغاسج غقلباف الع

يعّر  المنش   معد  الغقارير لربح او  سار  من )ب( لغحوير العملة إلى املة ا رل و إلغ اما  
 الر غقلباف العملة. وغبعا ل لكن يسغمر اإلاغران في البياناف المالية الموحد  للمنش   معد  

ن 26رير بفر  الغبادر   ا في الفاس  او الع  ن او إ ا نش  من الظرون الموضحة في الفقر  الغقا
 يغم غانيف   اافي ا اور/حقو  مل ية إلى ان يغم الغارن بالعملية ا  نبية.

 
اندما ي ون غاريم البياناف المالية للعملية ا  نبية م غلن ان غاريم البياناف المالية للمنش   معد   .22

قاريرن ااد  ما غقوم العملية ا  نبية بإاداد بياناف إضافية بنفس غاريم البياناف المالية للمنش   الغ
 6العام  القطاعمعد  الغقارير. واندما ال يغم القيام ب لكن يسمح معيار المحاسبة الدولي في 

إ راء  يغم)ب( ال يغ او  الفر  ثالثة اشهر و)ا( غاريم إبالغ م غلن شريطة ان  إسغ دامب
 غعديالف إلسغيعاب آثار اية معامالف  امة او غير ا من ا حداث الغي غقع بين الغواريم الم غلفة. 

 
اندما ي ون غاريم البياناف المالية للعملية ا  نبية م غلن ان غاريم البياناف المالية للمنش  ن يغم  .24

في غاريم الغقرير للعملية  غحوير ا اور واإللغ اماف ال ااة بالعملية ا  نبية بسعر الارن
 ا  نبية. 

 
يغم إ راء الغعديالف للغييراف الهامة في اسعار الارن حغى غاريم الغقرير للمنش   معد  الغقارير  .22

نفس المنهج اند غطبي  طريقة  إسغ دامن ويغم 6العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  
يع المشغر ة واند غطبي  الغوحيد الغناسبي في المشاريع حقو  المل ية في الشر اف ال ميلة والمشار 

ن "اف في المنشآف ال ميلةسغثمار اإل " 1العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  المشغر ة 
 .2ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 



 ا  نبيارن الآثار الغييراف في اسعار 

  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  111 

لمبالغ المسجلة إن أية شهرة تنشأ من شراء العملية األجنبية وأي تعديالت قيمة عادلة على ا .36
لتزامات  لألصول واإللتزامات التي تنشأ من شراء تلك العملية األجنبية تتم معاملتها كأصول وا 
خاصة بالعملية األجنبية. لذلك يتم التعبير عنها بالعملة الوظيفية للعملية األجنبية ويتم تحويلها 

 .42و 44للفقرتين  وفقاً بسعر اإلقفال 
 

 المنشأة األجنبية إستبعاد
عند التخلص من المنشأة األجنبية، فإنه يجب اإلعتراف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف  .32

في نفس الفترة التي  حقوق الملكية صافي األصول/المؤجلة التي تعود لتلك المنشأة األجنبية 
 من التخلص.   الفائض أو العجزعتراف بها في إليتم ا

 

ا  نبية من  الر البيع او الغافية او إااد   غ لص المشروع من حاغ  في المنش  ييم ن ان  .22
او  راس المار او الغ لي ان  امر او   ء من غلك المنش  . يمثر دفع ربح غو يعافدفع 
الى سبير المثار . سغثمارإلا  لإسغرداد  ء من الغ لص فقط إ ا  ان يمثر  المغشاب  افالغو يع

وفي حالة هة من الفاس   بر اإلسغمالك. اندما يغم دفع ارباح ا سهم او الغو يعاف المشاب
الغ لص ال  سين ي ري إدراج حاة نسبية من فرو اف الارن المغ معة في الم سب او 

اغران إلللمنش   ا  نبية غ لص   سين والي  ال يغم االمرحلة ال سار . ال يمثر غ في  القيمة 
ا  نبية في غاريم   لعمالففي الفاس  او الع   ل ب ي   ء مؤ ر من م سب او  سار  

 الغ في . 
 

 اآلثار الضريبية لفروقات أسعار الصرف
بالنسبة للمنشآف المعد  للغقارير ال اضعة لضراسب الد رن يم ن إي اد اإلرشاداف حور معال ة  .29

فرو اف )ب( اآلثار الضريبية المرغبطة با رباح وال ساسر من المعامالف بعملة ا نبية و)ا( 
لمنش   )بما في  لك املية ا نبية ما( والمر   المالي ل ا داء الماليحوير الارن النا مة ان غ

 إلى املة م غلفة في معايير المحاسبة الدولية او الوطنية  اف الالة الغي غغناور ضراسب الد ر. 
 

 اإلفصاح
، في حالة المنشأة 66-64والفقرات من  68تطبيق "العملة المستخدمة" في الفقرة  إلىباإلشارة  .60

 اإلقتصادية، للعملة المستخدمة في الشركة المسيطرة.
 

 -فصح عن:ييجب على المشروع أن  .60
الفائض أو العجز ما عدا تلك التي تزيد عن  المعترف بها فيمبلغ فروقات الصرف  (أ)

بموجب معيار بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  التي يتم قياسهااألدوات المالية 
 ؛ و82لقطاع العام المحاسبة الدولي في ا
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حقوق الملكية كبند منفصل  صافي األصول/صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن  (ب)
 و؛ ومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها

 

هذه الحقيقة يجب أن تكون معلنه، مع  ،المستخدمةعملة العندما تختلف عملة التقرير عن  .68
 تغير في عملة التقرير. إلىألسباب التي أدت اإلفصاح عن العملة المستخدمة وا

 

عندما يكون هناك تغير في العملة المستخدمة على كل من الشركة معدة التقرير أو شركة  .63
 أجنبية مهمة، هذا التغير في العملة المستخدمة واألسباب يجب اإلفصاح عنها.

 

يفية، فإنها تصف هذه عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية بعملة تختلف عن عملتها الوظ .64
البيانات على أنها تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط إذا كانت تنسجم 

 .42و 44مع كافة متطلبات كل معيار مطبق بما في ذلك طريقة التحويل المبينة في الفقرتين 
 

ملة ليسف املغها الوظيفية غقوم المنش   احيانا بعر  بياناغها المالية او معلوماف مالية ا رل بع .62
 . الى سبير المثارن يم ن ان غحور المنش   فقط بنودا  64دون غلبية المغطلباف الوارد  في الفقر  

م غار  من بياناغها المالية إلى املة ا رل. او ان المنش   الغي ال غ ون املغها الوظيفية  ي املة 
املة ا رل ان طري  غحوير  افة البنود  ا غااد االي الغض م  د غحور البياناف المالية إلى

ب حدث سعر إ فار. وال غ ون   ه الغحويالف منس مة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 .66العام وُيقغضى غقديم اإلفااحاف الوارد  في الفقر  

 

عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملتها  .66
، فإنها 63وظيفية أو عملة العرض الخاصة بها ولم تتم تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة ال

 -تقوم بما يلي:

مـع  تنسـجمتحدد المعلومات بشكل واضح كمعلومات تكميلية لتمييزها عن المعلومـات التـي  (أ)
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 

 ومات التكميلية؛ وعرض المعلبها عن العملة التي يتم  تفصح (ب)

المســـتخدمة لتحديـــد المعلومـــات  التحويـــلعـــن العملـــة الوظيفيـــة للمنشـــأة وطريقــة  تفصــح (ج)
 التكميلية.

 

 ية إنتقالأحكام 
 

 لمحاسبة اإلستحقاق  التبني للمرة األولى
ال تحتاج المنشأة المعدة للتقارير إلى اإللتزام بمتطلبات فروقات التحويل التراكمية التي تكون  .62
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في تاريخ اعتماد محاسبة اإلستحقاق للمرة األولى وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في  قائمة
القطاع العام. وفي حال استخدمت جهة تعتمد للمرة األولى محاسبة اإلستحقاق هذا اإلعفاء 

  -فإنه:
تعتبر فروقات التحويل التراكمية لكافة العمليات األجنبية بأنها تساوي صفرًا في تاريخ  (أ)

 ماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة األولى؛ واعت

تستثني األرباح والخسائر من تصرف الحق بأي عملية أجنبية فروقات التحويل الني  (ب)
نشأت قبل تاريخ اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة األولى، وينبغي 

 أن تشمل فروقات التحويل الالحقة. 
 

 -  ا المعيار من المنشآف: يقغضي .62
غانين بع  فرو اف الغحوير الى انها انار منفار في اافي ا اور/حقو   (ا)

 المل ية؛ و

اند الغارن بعملية ا نبية نقر فر  الغحوير الغرا مي لغلك العملية ا  نبية إلى بيان  (ب)
 ا داء المالي    ء من ا رباح او ال ساسر من الغارن.

 
ية لل هاف الغي غعغمد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمر  ا ولى لنغقاغقدم ا ح ام اإل

 إافاء من   ا المغطلب.
 

 ية لجميع المنشآتنتقالاألحكام اإل 

بأثر مستقبلي على كافة عمليات اإلندماج بالشراء التي تحد  بعد  36تطبق المنشأة الفقرة  .62
بأثر  36. ويسمح بتطبيق الفقرة هذا المعياربيق المالي التي يتم فيها تط تقريربداية فترة ال

رجعي على عمليات اإلندماج بالشراء المبكرة. بالنسبة لشراء العملية األجنبية التي تتم معاملتها 
بأثر مستقبلي ولكنها تحد  قبل التاريخ الذي يتم فيه تطبيق هذا المعيار للمرة األولى، ال تقوم 

، أن تعامل مالئماً لذلك، حيثما يكون  ابقة ويمكن تبعاً المنشأة بإعادة عرض السنوات الس
تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة من عملية اإلندماج بالشراء تلك على أنها أصول 
لتزامات للعملية األجنبية. لذلك، إما يتم التعبير عن تعديالت  لتزامات للمنشأة وليس كأصول وا  وا 

ملة الوظيفية للمنشأة أو أنها تكون عبارة عن بنود عملة أجنبية الشهرة والقيمة العادلة تلك بالع
 سعر الصرف في تاريخ اإلندماج بالشراء. إستخدامغير نقدية، يتم اإلبالغ عنها ب

 

لمتطلبات معيار  وفقاً  هذا المعيارتتم محاسبة كافة التغيرات األخرى التي تنتج من تطبيق  .20
المحاسبية  سياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات"ال 3المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ". واألخطاء
 

 تاريخ النفاذ

التي تبدأ في أو  للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات المعيارعلى المنشأة تطبيق هذا  .20
ذا كانت المنشأة قامت بتطبيق هذا المعيار 8000يناير 0بعد  . ويشجع التطبيق المبكر، وا 

 يجب عليها اإلفصاح عن ذلك. 8000يناير  0ل لفترات قب
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اندما غغبنى المنش   اساس اإلسغحقا  المحاسبين  ما غعرف  معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .11
العام  غرا  غقديم الغقارير المالية فإن  بعد غاريم النفا    ا فإن   ا المعيار ينطب    ا المعيار  

للمنش   الغي غيطي الفغراف الغي غبدا في غاريم غبني اساس  الى البياناف المالية السنوية
 اإلسغحقا  او بعد  لك.

 (8006)الصادر في عام  4سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 آثار الغييراف في اسعار " 4يحر   ا المعيار محر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .12

 . 1116 الاادر في اام الارن ا  نبي"
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 ساس اإلستنتاجاتأ
 منه.  جزء  لكنه ال يشّكل  4يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية    2إستنتاج

المجلس في تحقيق  سياسةنامج عمل المجلس. وتتلخص في القطاع العام هو عنصر هام في بر 
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والمعايير الدولية 

لمنشآت  إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 القطاع العام. 

 

يير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها إن معا  1إستنتاج
وبين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 

اد عن إلعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحي
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك 
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
 ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير

المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية  "المقارنة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"

ه تمت فقط مراجعة معيار أنإلى  12في القطاع العام. وتشير المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 .10022 عام  وتم تعديله في 1002 عام في 12المحاسبة الدولي

 

، وهي اللجنة التي حل مجلس معايير 1أصدرت لجنة القطاع العام 1000في شهر مايو عام  2إستنتاج
 المحاسبة الدولية في القطاع العام محلها، أصدرت النسخة األولى من معايير المحاسبة الدولية في

(، وفي شهر ديسمبر عام 2992) "األجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار  " 4القطاع العام 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتنقيح معيار المحاسبة الدولي في  1002

( 1002)الذي تم تنقيحه عام  12والذي كان قائما  على معيار المحاسبة الدولي  4القطاع العام 
أصدر مجلس  1002وذلك كجزء من مشروع التحسينات العام الخاص به، وفي شهر ديسمبر عام 

صافي )الذي ُنشر باسم " 12معايير المحاسبة الدولية تعديال  على معيار المحاسبة الدولي 
 "(. اإلستثمار في العملية األجنبية

 

ية في القطاع العام بمشروع تحسينات ، باشر مجلس معايير المحاسبة الدول1002في مطلع عام   4إستنتاج
مستمر لتطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة حتى تتقارب مع آخر المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية إلى الحد الذي يكون مناسبا  للقطاع العام، وقد قام مجلس معايير 

المشروع، بمراجعة التعديل الذي أجراه مجلس معايير  المحاسبة الدولية في القطاع العام، كجزء من
وجاء موافقا  بشكل  1002والذي صدر عام  12المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 

عام متفقا  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية لتعديل معيار المحاسبة الدولي ومع التعديل 
نتاج أساس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية هنا نتيجة الذي تم القيام به. )لم تتم إعادة إ

الخاص بمجلس معايير خدمة اإلشتراك الشاملة للتعديل(. يستطيع المشتركون الذين لديهم إشتراك 
أن يستعرضوا أساس اإلستنتاجات على موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية  المحاسبة الدولية

 . www.iasb.orgالتالي: 
                                                 

ر الصاادرة ُأصدرت معايير المحاسبة الدولية من قبل لجنة معاايير المحاسابة الدولياة التاي حال مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة مكانهاا، وتحمال المعاايي  2
سبة الدولية بتحديد المعايير الدولية إلعداد عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. قام مجلس معايير المحا

لحااالت قاام مجلاس التقارير المالية بحيث تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير، وفي بعض ا
 ي هذه الحاالت يبقى رقم معيار المحاسبة الدولي كما هو. معايير المحاسبة الدولية بتعديل معايير المحاسبة الدولية وليس استبدالها وف

 

تفويض لجنة تحولت لجنة القطاع العام إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك حينما قام مجلس االتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير   1
 .  1004عام القطاع العام لتصبح مجلسا  مستقال  لوضع المعايير في شهر نوفمبر 

http://www.iasb.org/
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لتعديل إضافي نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير  12خضع معيار المحاسبة الدولي   2إستنتاج

. ال 1002المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي ُأصدرت بعد شهر ديسمبر عام 
ت الناتجة والناشئة عن المعايير يالالتعد 4يضم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي ُأصدرت بعد شهر 
، ويرجع ذلك إلى عدم قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 1002ديسمبر عام 

في المعايير الدولية  العام إلى اآلن بمراجعة وتكوين رأي حول قابلية تطبيق المتطلبات
 إلعداد التقارير المالية وتنقيحات معايير المحاسبة الدولية على منشآت القطاع العام.
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 12مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 12 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 بشكل مستمد "آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي" 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 ديسمبر في المنقح)  " آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي" 12الدولي اسبةالمح معيار من رئيسي
 في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 1002 عام في والمعدل 1002
 : 12 الدولي المحاسبة ومعيار 4 العام القطاع

 22و 2 الفقرات ضمن 12 الدولي ةالمحاسب معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 
 لتوضيح 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من 21و 26و 22و 42و 42و 12و 22و

 .العام القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية
 تبني عند للمنشأة، يجيز إضافي إنتقالي نص 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 القائمة التراكمية التحويل فروقات أن إعتبار األولى، للمرة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 مرة ألول اإلستحقاق أساس على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تبني تاريخ في

 التقارير إلعداد الدولي المعيار على بناء   اإلنتقالي النص هذا تعديل تم(. 22 الفقرة) صفر تبلغ
 للمرة اإلستحقاق أساس على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تبني " 2 المالية
 ". األولى

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 المنشأة"و" اإليراد" مصطلحات تخدامإس ذلك على األمثلة أهم ومن. 12الدولي المحاسبة معيار

 الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق /األصول صافي"و" المالي األداء بيان"و" اإلقتصادية
" الدخل" فهي 12الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 4 العام القطاع في

 ". الملكية حقوق"و" الشامل الدخل بيان"و" المجموعة"و
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 5ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب
 قتراضإلتكاليف ا 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 ويحتوي.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "اإلقتراض تكاليف "( 4002 عام في المنقح) 42
 الدولي لإلتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن درالصا المعيار هذا

 الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 42الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين
 .إلعداد التقارير المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره   الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 2 سي إي لندن ستريت، كانون 20 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية ةالمحاسب معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال لية،الدو  المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 قتراضإلتكاليف ا -5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 
تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 

 . 4012يناير  15
 

 . 4000في مايو من عام  قتراض"إلتكاليف ا " 5لعام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
 

 -من قبل المعايير التالية: 5ومنذ ذلك الحين، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  الصادر في  "متياز تقديم الخدمات: المانحإ"ترتيبات  ،24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (4011أكتوبر 
 

 
ةالمتأثر الفقرة   معيار التأثير طبيعة األثر 

 4011أكتوبر  24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم تعديلها 6
 4011أكتوبر  24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حديث أ24
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 0222مايو 
 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 قتراضتكاليف اإل
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417 

 

 تتساوى. 22-1 والفقرات الهدف في مبين "اإلقتراض تكاليف " 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 وفي منه الهدف سياق في 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ي قرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع
 " 2 العام القطاع في الدولي ةـالمحاسب معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق

 ةالمحاسبي السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات
 .الواضحة اإلرشادات غياب في

 
 



 تكاليف اإلقتراض
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 الهدف 
، وهو يتطلب بشكل عام التسجيل الفوري قتراضيبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتكاليف اإل

على أنها مصروفات، على أن هذا المعيار يتيح، كمعالجة بديلة مسموح بها، رسملة  قتراضلتكاليف اإل
 لك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل.تم إلىالمنسوبة مباشرة  قتراضتكاليف اإل

 

 النطاق 
 .قتراضيجب تطبيق هذا المعيار في محاسبة تكاليف اإل .1
 

 ينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام بإستثناء مؤسسات األعمال الحكومية. .0
 

" الصادرة عن مجلس معايير  المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توضح " .2
لمحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد ا

 مؤسسات األعمالالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 . عرض البيانات المالية"" 1بة الدولي في القطاع العام معيار المحاسالحكومية في 

 

ناول هذا المعيار التكلفة الفعلية أو المفترضة لصافي األصول/ حقوق الملكية، وحيثما تطبق ال يت .2
اإلختصاصات رسما  رأسماليا  على المنشآت الفردية، فإنه يجب ممارسة الحكم لتحديد ما إذا كان 

رضة ، أو ما إذا كان يجب معاملته كتكلفة فعلية أو مفتقتراضذلك الرسم يلبي تعريف تكاليف اإل
 لصافي األصول/ حقوق الملكية.

 

 تعريفات 
  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقًا للمعاني المحددة لها أدناه: .5

 

هي الفائدة والمصاريف األخرى التي تتكبدها المنشاة  (Borrowing costs) قتراضتكاليف اإل
 األموال. إقتراضفيما يتعلق ب

 
هو األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة  (ssetQualifying a) األصل المؤهل

 للبيع. ليصبح جاهزًا إلستعماله المقصود أو
 

ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
 المعرفة اتقائمة المصطلح، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

  قتراضتكاليف اإل

  -ما يلي: قتراضقد تشمل تكاليف اإل .6

 ات قصيرة األجل وطويلة األجل؛قتراضالفائدة المصرفية على السحب على المكشوف واإل (أ)

 ات؛قتراضالعالوات المتعلقة باإل إطفاء الخصومات أو (ب)

 ات؛قتراضعلق بترتيب اإلإطفاء التكاليف الثانوية المتكبدة فيما يت (ج)



 راضقتتكاليف اإل
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 ؛ و وترتيبات إمتياز الخدمة نفقات التمويل الخاصة بالتأجير التمويلي (د)

الحد الذي تعتبر فيه تعديال   إلىات بالعملة األجنبية إقتراضفروقات الصرف الناجمة عن  (ه) 
 لتكاليف الفائدة.

 

 المنشأة اإلقتصادية 
المعيار، ألغراض تقديم التقارير المالية، لتعريف يستخدم المصطلح المنشأة اإلقتصادية في هذا  .7

 مجموعة من المنشآت التي تشمل المنشأة المسيطرة وأية منشآت مسيطر عليها.
 

 اإلداريةالمنشأة اإلقتصادية المنشأة  إلىتشمـل المصطلحات األخرى التي تستخدم أحيانا  لإلشارة  .2
 .المجموعةو  المنشأة الموحدةوالمنشأة المالية و 

 

الممكن أن تشمل المنشأة اإلقتصادية منشآت ذات سياسة إجتماعية وأهداف تجارية. فعلى  من .9
سبيل المثال، قد تكون دائرة إسكان حكومية منشأة إقتصادية تشمل منشآت توفر السكن مقابل رسم 

 تجاري. أساسمنشآت توفر السكن على  إلىإسمي، باإلضافة 
 

 انية الخدمة المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو إمك

توفر األصول وسيلة للمنشآت لكي تحقق أهدافها، واألصول التي تستخدم في تسليم السلع  .10
والخدمات وفقا  ألهداف المنشأة، لكنها ال تولد تدفقات نقدية صافية مباشرة غالبا  ما توصف بأنها 

ة، فهي غالبا   ما تتضمن " إمكانية الخدمة"، أما األصول التي تستخدم لتوليد تدفقات نقدية صافي
توصف بأنها تتضمن منافع إقتصادية مستقبلية. لإلحاطة بكافة األغراض التي يمكن من أجلها 

إمكانية  األصول، يستخدم هذا المعيار المصطلح "المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو إستخدام
 ية لألصول.ساسالخدمة" لبيان الخصائص األ

 

 مؤسسات األعمال الحكومية 

من المنشآت التجارية، كالمرافق العامة والمنشآت المالية،  مؤسسات األعمال الحكومية كال  تشمل  .11
كالمؤسسات المالية، وال تختلف مؤسسات األعمال الحكومية في جوهرها عن المنشآت التي تؤدي 

مؤسسات األعمال الحكومية تعمل عموما لتحقيق الربح،  إنأنشطة مشابهة في القطاع الخاص. 
على بعضها  إلتزامات بتقديم خدمة محدودة للمجتمع يطلب منها بموجبها تقديم سلع  أنمن  بالرغم

وخدمات لبعض األفراد والمنظمات في المجتمع أما دون مقابل أو مقابل رسوم مخفضة بشكل 
 ""البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 6كبير. يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ت حول تحديد ما إذا كانت السيطرة موجودة ألغراض تقديم التقارير المالية، ويجب الرجوع إرشادا
عند تحديد ما إذا كانت مؤسسات األعمال الحكومية هي تحت سيطرة منشأة قطاع عام  إليه

 أخرى.
 

 صافي األصول/ حقوق الملكية  

اإلجراء  إلىمعيار لإلشارة "صافي األصول/ حقوق الملكية "هو المصطلح الذي يستخدم في هذا ال .14
المتبقي في بيان المركز المالي )األصول مطروحا  منها اإللتزامات(. قد يكون صافي األصول/ 
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حقوق الملكية إيجابيا  أو سلبيا ، وقد تستخدم مصطلحات أخرى بدال  من صافي األصول/ حقوق 
 الملكية، شريطة أن يكون معناها واضحا .

 

 األصول المؤهلة 

مثلة على األصول المؤهلة مباني المكاتب والمستشفيات وأصول البنية التحتية كالطرق من األ .12
والجسور ومرافق توليد الطاقة الكهربائية، والمخزون الذي يتطلب فترة كبيرة من الوقت ليصبح في 

إنتاجها أو البيع، أما اإلستثمارات األخرى واألصول التي يتم  ستخداموضع يكون فيه جاهزا  لإل
الل فترة قصيرة من الزمن  بشكل روتيني فهي ليست أصول مؤهلة. واألصول التي تكون جاهزة خ
 ها المقصود أو بيعها بمجرد إمتالكها  فهي أيضا  ليست أصول مؤهلة.ستخدامإل

 

 يةساسالمعالجة األ – قتراضتكاليف اإل
 اإلعتراف  

 تكبدها فيها. كمصروف في الفترة التي يتم قتراضيجب اإلعتراف بتكاليف اإل .11
 

كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها  قتراضية، يتم اإلعتراف بتكاليف اإلساسبموجب المعالجة األ .15
 ات.قتراضفيها، بغض النظر عن كيفية تطبيق اإل

 

 اإلفصاح 

 .قتراضيجب أن تفصح البيانات المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف اإل .11
 

 لجة البديلة المسموح بها المعا – قتراضتكاليف اإل

 اإلعتراف 
 إلىكمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها، فيما عدا  قتراضيجب اإلعتراف بتكاليف اإل .11

 .11المدى الذي يتم فيه رسملتها وفقًا للفقرة 
 

التي تعزى مباشرة إلمتالك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، يجب أن تتم  قتراضتكاليف اإل .11
المؤهلة للرسملة وفقًا  قتراضن تكلفة ذلك األصل، ويجب تحديد مبلغ تكاليف اإلرسملتها كجزء م

 لهذا المعيار.
 

التي تعزى مباشرة إلمتالك أو  قتراضبموجب المعالجة البديلة  المسموح بها يتم إدخال تكاليف اإل .19
من  هذه كجزء قتراضإنشاء أو إنتاج أصل ضمن تكلفة ذلك األصل، كما تتم رسملة تكاليف اإل

منافع إقتصادية مستقبلية أو إمكانية  إلىمن المحتمل أن تؤدي )أ( تكلفة األصل عندما يكون 
األخرى فيتم  قتراضقياس التكاليف بشكل موثوق به، أما تكاليف اإل)ب( خدمة للمنشأة، ويمكن 

 اإلعتراف بها كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها.
 

لبديلة المسموح بها، فإن تلك المعالجة يجب أن تطبق  بشكل عندما تتبنى المنشأة المعالجة ا .02
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إمتالك أو إنشاء أو إنتاج كافة األصول  إلىالتي تعزى مباشرة  قتراضمتسق على كافة تكاليف اإل
 المؤهلة الخاصة بتلك المنشأة.

 

 المؤهلة للرسملة  قتراضتكاليف اإل

إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة هي تكاليف  إمتالك أو إلىالتي تعزى مباشرة  قتراضتكاليف اإل إن .41
التي كان سيتم تجنبها لو لم يتم األنفاق على األصول المؤهلة، وعندما تقترض منشأة  قتراضاإل

المتعلقة بشكل  قتراضمعينة األموال لغرض الحصول على أصل مؤهل معين، فإن تكاليف اإل
 مباشر بذلك األصل المؤهل يمكن تحديدها بسهولة.

 

ات قتراضات معينة وأصل مؤهل، وتحديد اإلإقتراضمن الصعب تحديد عالقة مباشرة بين  قد يكون .44
لذلك. تحدث هذه الصعوبة مثال  عندما يتم تنسيق نشاط  التي كان من الممكن تجنبها خالفا  

المنشأة التمويلي مركزيا ، كما تنشأ الصعوبات أيضا  عندما تستخدم المنشأة اإلقتصادية سلسلة من 
 إلىاألموال بأسعار فائدة مختلفة، وتحول تلك األموال على أسس مختلفة  قتراضالدين إل أدوات

 إلى ها مركزيا  إقتراضمنشآت أخرى في المنشأة اإلقتصادية. من الممكن تحويل األموال التي تم 
منشآت أخرى ضمن المنشأة اإلقتصادية كقرض أو منحة أو زيادة في رأس المال، وقد تكون هذه 

يالت بدون فائدة أو تتطلب أن تتم إستعادة جزء فقط من الفائدة الفعلية. تنشأ تعقيدات أخرى التحو 
عندما تعمل المنشأة اإلقتصادية )ب( قروض بعمالت أجنبية أوربطها بها  إستخدام)أ( من خالل 

تقلب أسعار الصرف. نتيجة  لذلك يصبح ( ج)ضمن إقتصاديات عالية التضخم وتنشأ كذلك من 
صعبا  ويتطلب  أمرا  إمتالك أصول مؤهلة  إلىالتي تعزى مباشرة  قتراضمبلغ تكاليف اإل تحديد

 ممارسة الحكم.
 

األموال خصيصًا لغرض الحصول على أصل مؤهل، فإن مبلغ  إقتراضالمدى الذي يتم فيه  إلى .02
فعلية ال قتراضالمؤهلة للرسملة لذلك األصل يجب أن يحدد على أنه تكاليف اإل قتراضتكاليف اإل

خالل الفترة مخصومًا منها أي دخل إستثمار بالنسبة  قتراضالتي تم تكبدها نتيجة لذلك اإل
 ات.قتراضلإلستثمار المؤقت لهذه اإل

 

أن تحصل المنشأة على أموال مقترضة  إلىمن الممكن أن تؤدي الترتيبات المالية لألصل المؤهل  .42
بعض أو كل األموال لألنفاق على األصول  إستخداممرتبطة بها قبل  إقتراضوتتكبد تكاليف 

المؤهلة، وفي هذه الحاالت، فإنه كثيرا  ما يتم إستثمار هذه األموال مؤقت ا حتى يتم إنفاقها على 
المؤهلة للرسملة خالل الفترة، فإنه يتم إقتطاع  قتراضاألصل المؤهل، وعند تحديد مبلغ تكاليف اإل

 التي تم تكبدها. قتراضموال من تكاليف اإلأي دخل إستثمار يتم تحقيقه من هذه األ

 

ستخداماألموال بشكل عام و  إقتراضالمدى الذي يتم فيه  إلى .05 ها لغرض الحصول على أصل ا 
المؤهلة للرسملة يجب أن يحدد من خالل تطبيق معدل رسملة  قتراضمؤهل، فإن مبلغ تكاليف اإل

 قتراضلمعدل الموزون لتكاليف اإلعلى تكاليف ذلك األصل، ويجب أن يكون معدل الرسملة هو ا
ات التي تتم قتراضات المنشأة التي لم تسدد خالل الفترة، بإستثناء اإلإقتراضالمنطبقة على 
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الذي تتم  قتراضخصيصا لغرض الحصول على أصل مؤهل، ويجب أن ال يزيد مبلغ  تكاليف اإل
 ل تلك الفترة.الذي يتم تكبده خال  قتراضرسملته خالل الفترة عن مبلغ تكاليف اإل

 
 

ات المنشأة هي فقط التي يمكن رسملتها، وعندما إقتراضالممكن تطبيقها على  قتراضإن تكاليف اإل .46
المنشأة المسيطر عليها بدون توزيع لتكاليف  إلىتقترض منشأة مسيطرة األموال التي يتم تمريرها 

ترسمل فقط  أنمسيطر عليها ، فإنه يمكن للمنشأة القتراض، أو توزيع جزء من تكاليف اإلقتراضاإل
التي تكبدتها هي نفسها، وحيث تتلقى منشأة مسيطر عليها مساهمة رأسمالية  قتراضتكاليف اإل

، وتبعا  لذلك لن ترسمل أيا  من إقتراضبدون فائدة أو منحة رأسمالية، فإنها لن تتكبد أية تكاليف 
 هذه التكاليف.

 

منشأة مسيطر عليها، فإنه يمكن  إلىتكلفة جزئية عندما تقوم منشأة مسيطرة بتحويل األموال ب .47
الذي تكبدته هي نفسها، وفي  قتراضللمنشأة المسيطر عليها رسملة ذلك الجزء من تكاليف اإل

لألصل المؤهل،  قتراضالبيانات المالية للمنشأة اإلقتصادية، يمكن رسملة المبلغ الكامل لتكاليف اإل
مناسبة  إلزالة تلك التكاليف المرسملة من قبل المنشأة شريطة أن يتم القيام بتعديالت توحيد 

 المسيطر عليها.
 

المنشأة المسيطر عليها، فإنه ال المنشأة  إلىعندما تحول المنشأة المسيطرة األموال بدون تكلفة  .42
( رسملة تكاليف Criteriaالمسيطرة وال المنشأة المسيطر عليها تستطيعان تلبية معايير )

، فإنها قتراضإذا قامت المنشأة اإلقتصادية بتلبية معايير  رسملة تكاليف اإل ، على أنهقتراضاإل
 لألصل المؤهل في بياناتها المالية. قتراضستكون قادرة على رسملة تكاليف اإل

 

ات المنشأة المسيطرة ومنشآتها المسيطر إقتراضفي بعض الحاالت، من المناسب إدخال كافة  .49
، وفي حاالت أخرى، من المناسب بالنسبة قتراضلتكاليف اإل عليها عند حساب المعدل الموزون

اتها إقتراضالمنطبق على  قتراضلكل منشأة مسيطر عليها إن تستخدم المعدل الموزون لتكاليف اإل
 الخاصة بها.

 

 زيادة المبلغ المسجل لألصل المؤهل عن المبلغ القابل لإلسترداد 
 

ائية المتوقعة ألصل مؤهل عن المبلغ القابل لإلسترداد أو عندما يزيد المبلغ المسجل أو التكلفة النه .20
معيار صافي القيمة القابلة للتحقيق، فإن المبلغ المسجل يخفض أو يشطـب وفقا  لمتطلبات معايير 

" أو معيار  إنخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد"  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، وفي " إذا كان ممكنا  إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد"  46عام المحاسبة الدولي في القطاع ال

 حاالت معينة يتخذ إجراء معاكس بشأن مبلغ التخفيض أو الشطب حسب هذه المعايير األخرى.
 

 بدء الرسملة 
 

  -كجزء من تكلفة األصل المؤهل: قتراضيجب أن تبدأ رسملة تكاليف اإل .21

 عند  تكبد نفقات األصل؛ (أ)
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 ؛ وقتراضتكاليف اإل عند تكبد (ب)

 .عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصول إلستعمالها المقصود أو بيعها قيد التنفيذ (ج)

 

تتضمن نفقات األصل المؤهل فقط تلك النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويالت أصول  .24
ترة، بما في ذلك أخرى أو تحمل إلتزامات ذات فائدة. إن متوسط المبلغ المسجل لألصل خالل الف

تقدير تقريبي معقول للنفقات التي يطبق معدل الرسملة  المرسملة سابقا ، هو عادة   قتراضتكاليف اإل
 عليها في تلك الفترة .

 

ه المقصود أو بيعه تشمل أكثر من اإلنشاء الفعلي ستخدامإن األنشطة الالزمة إلعداد األصل إل .22
المتعلقة  سابق لبدء اإلنشاء الفعلي، كاألنشطةداري ال، حيث يشمل العمل الفني واإللألصل

ذونات، على أن هذه األنشطة تستثني اإلحتفاظ بأصل عندما ال يحدث أي بالحصول على األ
التي يتم تكبدها  قتراضإنتاج أو تطوير يغيران من وضع األصل، فعلى سبيل المثال، تكاليف اإل

ل الفترة التي تنفذ فيها األنشطة الخاصة رض في مرحلة تطوير تتم رسملتها خالبينما تكون األ
التي تم إمتالكها  باألرضالتي يتم تكبدها أثناء اإلحتفاظ  قتراضبالتطوير، على أن تكاليف اإل

 ألغراض البناء دون أي نشاط تطوير ال تكون مؤهلة للرسملة.

 

 تعليق الرسملة 
 

دها والتي توقف خاللها التطوير خالل الفترات التي تم تمدي قتراضيجب تعليق رسملة تكاليف اإل .21
 النشط، وتسجيلها كمصروف.

 

خالل فترة تم تمديدها وتوقفت خاللها األنشطة الالزمة إلعداد  قتراضمن الممكن تكبد تكاليف اإل .25
ه المقصود أو بيعه. إن هذه التكاليف هي تكاليف اإلحتفاظ بأصول مكتملة جزئيا  ستخداماألصل إل

خالل الفترة التي يتم فيه  قتراضه ال يتم عادة تعليق رسملة تكاليف اإلوال تؤهل للرسملة، على أن
داريةتنفيذ أعمال فنية  عندما يكون تأخير  قتراضجوهرية، كما ال يتم تعليق رسملة تكاليف اإل وا 

ه المقصود أو بيعه، فعلى سبيل المثال ستخداممؤقت جزء ضروري من عملية إعداد أصل إل
ة تم تمديدها والزمة حتى يستحق المخزون أو فترة تم تمديدها تؤدي فيها تستمر الرسملة خالل فتر 
تأخير إنشاء جسر، إذا كان إرتفاع مستويات المياه هذا شائعا  خالل  إلىمستويات المياه العالية 

 فترة البناء في المنطقة الجغرافية ذات العالقة.

 

 إيقاف الرسملة 
 

كافة األنشطة الالزمة إلعداد األصول  ا تكتمل فعلياً عندم قتراضيجب إيقاف رسملة تكاليف اإل .21
 ها المقصود أو بيعها.ستخدامالمؤهلة إل
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ه المقصود أو بيعه عندما يكتمل اإلنشاء الفعلي لهذا األصل، ستخداميكون األصل عادة جاهزا  إل .27
ذا كانت التعديالت البسيطة مثل عمل ديكور حسب مواصفات المشتري أو المستخدم هي ك ل وا 

 ما هو معلق فإن هذا يدل على أن كافة األنشطة مكتملة بشكل جوهري.
 

عند إستكمال إنشاء أجزاء من أصل، ومن الممكن إستعمال كل جزء على حدة بينما يستمر  .21
عندما تستكمل بشكل  قتراضالعمل على األجزاء األخرى، فإنه يجب إيقاف رسملة تكاليف اإل

 د ذلك الجزء إلستعماله المقصود أو بيعه.جوهري كافة األنشطة الالزمة إلعدا
 

كل جزء فيه بينما يستمر العمل في أجزاء  إستخداممن األمثلة على األصل المؤهل الذي يمكن  .29
كل مبنى منه بشكل منفرد.  أما األمثلة  إستخدامأخرى هو تطوير مكتب يشمل عدة مباني يمكن 

غرفة )أ( أي جزء منها فهي تشمل  إستخدامعلى األصول المؤهلة التي يجب إكمالها قبل أن يمكن 
ها، ومثال آخر هو إستخدامقبل  إنشائهاالعمليات في المستشفى التي يجب إستكمال كافة أنشطة 

معمل معالجة مياه الصرف حيث يتم تنفيذ العديد من العمليات بالتتابع في األجزاء المختلفة )ب( 
 طريق سريع.الجسر الذي يشكل جزءا  من )ج( للمعمل، وأيضا  

 

 اإلفصاح 
  -يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي: .12

 ؛قتراضالسياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف اإل (أ)

 المرسملة خالل الفترة؛ و قتراضمبلغ تكاليف اإل (ب)

المؤهل للرسملة )عندما كان من  قتراضمعدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف اإل (ج)
 على األموال المقترضة بشكل عام(.الضروري تطبيق معدل الرسملة 

 أحكام إنتقالية 
عندما يشكل تبني هذا المعيار تغييرًا في السياسة المحاسبية، فإن اإلتحاد الدولي للمحاسبين  .11

  2يشجع المنشأة على تعديل بياناتها المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"، وبالتناوب، يجب على التقديرات المحاسبية واألخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في "

المنشآت التي تتبع المعالجة البديلة المسموح بها أن ترسمل فقط تكاليف اإلقتراض التي تكبدتها 
 ( الرسملة.criteriaبعد تاريخ سريان هذا المعيار الذي يلبي معايير )

 

 تاريخ النفاذ

 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية اناتللبي المعيار هذا المنشأة تطبق أن ينبغي .10
 هذا المنشأة طبقت فإذا. مبكرة فترة في المعيار هذا تطبيق المحبذ ومن. 0221 يوليو 1 بعد أو

 . الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،0221 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة المعيار
 



 راضقتتكاليف اإل

 445  5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   

امتياز تقديم  ترتيبات" 20سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا بواسطة 1تم تعديل الفقرة أ. 10
على . وينبغي على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 0211الصادر في أكتوبر الخدمات: المانح"

. وُيحّبذ 0211يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغّطي الفترات ا
ينبغي  فإنه، 0211يناير  1 قبلتبدأ  لفترةلتعديل المنشأة ا طبقتالتطبيق المبكر. وفي حال 
في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أن تطبق عليها االفصاح عن ذلك و 

ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 15و 01-05 اتوالتعديالت على الفقر  20
محاسبة الدولي في القطاع العام ج من معيار ال121و 1و 5 ات، والتعديالت على الفقر 12
 02أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 105و 0 تين، والتعديالت على الفقر 11

 . 21أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 120و 1 تينوالتعديالت على الفقر 
 
لمحاسبة الدولية في اإلستحقاق كما حددتها معايير ا أساسعندما تتبنى المنشأة المحاسبة على  .22

القطاع العام، فإنه ألغراض تقديم  التقارير المالية، وبعد تاريخ السريان هذا، ينطبق هذا المعيار 
على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعد هذا 

 التاريخ.
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 02 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 معيار من رئيسي بشكل مستمد " تكاليف اإلقتراض" 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 عيارم بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 1992) تكاليف اإلقتراض" " 42 الدولي المحاسبة
 : 42 الدولي المحاسبة ومعيار 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 معيار ضمن 42 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 
 قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .العام القطاع منشآت

 مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،5 العام القطاع في الدولي المحاسبة يارمع يستخدم 
" اإليراد" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 42الدولي المحاسبة معيار عن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق /األصول صافي"و" المالي األداء بيان"و

" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 42 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 5 العام
 ". الملكية حقوق"و

 المصطلحات تعريفات من مختلفة مجموعة 5العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.5 الفقرة) 42 الدولي المحاسبة معيار عن الفنية
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 6لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا
 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي"  والمنفصلة الموحدة المالية البيانات ( "2002 عام في المنقح) 22

 التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي.  الدولية
 مؤسسة من بتصريح وذلك 22 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإلتحاد

 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية قاريرالت إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 20 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني ريدالب

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس ألخرىا

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال الدولية، المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:publications@ifrs.org
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 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة -6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2054يناير  51

 

في مايو  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" " 6المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار معيار
 . 2000من عام 

 

 6، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه. 

 

من خالل معايير القطاع العام  6لعام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
 التالية: 

  (2055)الصادر في أكتوبر 2055التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  عتراف والقياس"إلاألدوات المالية: ا " 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2050يناير 

 

  6يار المحاسبة الدولي في القطاع العام معجدول الفقرات المعدلة في 
 

رةالفقرة المتأث  معيار التأثير طبيعة األثر 
اع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القط تم إلغاءه مقدمة القسم

2055أكتوبر   
2050يناير  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 22  

2050يناير  22ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب تعديل 12  

2050يناير  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12  

2050يناير  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 65  

2تنفيذ 2050يناير  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل   
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. 25-5 الفقرات في مبين " والمنفصلة الموحدة المالية البيانات " 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 أساس سياق في 6 عامال القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى

 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي اإلستنتاجات
 وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات"  2 العام القطاع

 .الواضحة شاداتاإلر  رغياب في المحاسبية السياسات
 
 

 



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة
 

  6ام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع 225 

 

 النطاق 
ن أالمحاسبي  ستحقاقاإل أساسيجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .1

 ة.يإقتصادوعرض البيانات المالية الموحدة لمنشأة  إعدادتطبق هذا المعيار عند 
 

لى التوحيد، بما مؤسسات األعمال وتأثير ع إندماجال يتعامل هذا المعيار مع طرق المحاسبة عن  .2
مؤسسات  إندماج)يمكن أن تجد محاسبة عن  األعمال مؤسسات إندماجالناشئة عن في ذلك الشهرة 

 األعمال(. إندماجاألعمالفي المعايير الدولية أو الوطنية التي تتعامل مع 
 

، منشآت السيطرة المشتركة تطبيق هذا المعيار في محاسبة المنشآت المسيطر عليها أيضا  يجب  .3
البيانات  المنشآت الزميلة عندما تختار المنشأة ذلك أو حسب متطلبات القوانين المحلية لعرضو 

 المالية المنفصلة.
 

 

 ينطبق هذا المعيار على  كافة منشآت القطاع العام بإستثناء مؤسسات األعمال الحكومية. .4
 
عن مجلس معايير  " الصادرة المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توضح " .1

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مؤسسات األعمال 

 ".  عرض البيانات المالية " 5الحكومية في معيار المحاسبة الدولي
 

. وللمحاسبة عن المنفصلةو وعرض البيانات المالية الموحدة  عدادد هذا المعيار المتطلبات إليحد .6
 المنشآت المسيطر عليها ومنشآت السيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة في البيانات المالية المنفصلة

 العماألمؤسسات ال يطلب من  أنهوعلى الررغم من وللمضارب والمستثمر.  ،للمنشأة المسيطرة
هذا المعيار تنطبق  أحكامن أ إال، لهذا المعيار في بياناتها المالية الخاصة بها متثالالحكومية اإل

 أكثر أوحكومية منشأة واحدة  أعمال مؤسسةحيث يكون للمنشأة في القطاع  العام التي هي ليست 
المعيار  يجب تطبيق هذا، وفي هذه الحاالت، حكومية أعمال مؤسسات مسيطر عليها والتي هي 

ة وفي محاسبة يقتصادالحكومية في البيانات المالية للمنشأة اإل عمالاألمؤسسات في دمج 
 الحكومية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة عمالاألمؤسسات ات في ستثمار اإل

 .وللمضارب والمستثمر في البيانات المالية المنفصلة
 

 تعريفات 
  -ية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها كما يلي:تستخدم المصطلحات التال .7

 

هي البيانات المالية  (Consolidated financial statement) البيانات المالية الموحدة
 الخاصة بمنشأة إقتصادية والتي تعرض على أنها خاصة بمنشأة مفردة. 

 

ذلك بما في ذلك  هي منشأة، بما في (Controlled entity) المسيطر عليهاالمنشأة 
مشروع يجري التحكم به من قبل المنشأة ذات مسؤولية محدودة مثال ذلك المشروع المشترك 

 (.المسيطرةأخر )تعرف عادة بإسم المنشاة 
 

هي المنشأة التي تملك منشأة واحدة أو أكثر  (Controlling entity) المنشأة المسيطرة
 مسيطر عليها.
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على أنها طريقة لمحاسبة إستثمار يتم من خاللهـا اإلعتـراف  (Cost method) طريقة التكلفة
باإلستثمار بالتكلفة. ويعتـرف المسـتثمر بـاإليراد النـات  مـن اإلسـتثمار فقـط بالمقـدار الـذي يحـق 

بـه والتـي تنشـأ بعـد  رللمستثمر فيه الحصول على توزيعات من الفوائض المتراكمة من المسـتثم  
حقات واجبــة الــدف  أو التــي تــم الحصــول عليهــا زيــادة عــن تــاريخ اإلســتمالك. وتعتبــر المســت

 لإلستثمار ويتم اإلعتراف به على أنه إنخفاض في تكلفة اإلستثمار. ا  إسترجاعالفوائض 
 
 

العجز وصافي أو هي ذلك الجزء من الفائض  (Minority interest) األقلية حقوق
الى حصص غير ممتلكة بشكل األصول/ حقوق الملكية الخاصة بمنشأة مسيطر عليه، وتعزى 

 مباشر أو غير مباشر من خالل المنشآت التي تسيطر عليها المنشأة المسيطرة.
 

ــة المنفصــلة ــات المالي ــي (  statmentSeparate financial) البيان ــات الت ــك البيان هــي تل
، أو مســتثمر فــي شــركة زميلــة، أو مشــارك فــي مشــروع مشــترك فــي المســيطرةتعرضــها الشــركة 

صـــافي يطر عليهـــا بشـــكل مشـــترك، تـــتم فيهـــا محاســـبة اإلســـتثمارات علـــى أســـاس منشـــأة مســـ
مــن محاســبتها علــى أســاس اإلســتنتاجات المبلــ  عنهــا  بــد   حقــوق الملكيــة المباشــرة  األصــول/

 وصافي أصول الجهات المستثمر بها.
 

ي هذا ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى ف
 قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

 البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية المنفصلة
لية أو مشياركا  يمكن أن تكون الُمنشاة الُمسيِطرة أو ُمنشأتها الُمسييطرر عليهيا مسيتثمرا  فيي منشيأة زمي .2

في مشروع مشترك ضمن منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك. وفيي مثيل هيذه الحياالت، ييتم إعيداد 
وعيييرض البيانيييات الماليييية الموحيييدة التيييي تيييم إعيييدادها وعرضيييها وفقيييا  لهيييذا المعييييار، لتمتثيييل لمعييييار 

المحاسيبة اليدولي " ومعييار اإلستثمارات في المنشآت الزميلة " 2المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ". الحصص في المشاريع المشتركة " 2في القطاع العام 

 
، تعتبير البيانيات الماليية المنفصيلة هيي التيي تيم إعيدادها 2بالنسبة لمنشاة كيالتي وصيفت فيي الفقيرة  .2

. وال تحتياج البيانيات الماليية 2وعرضها إلى جانب البيانات المالية التي تيم اإلشيارة إليهيا فيي الفقيرة 
 فصلة إلى إلحاقها أو إرفاقها بتلك البيانات.المن

 

ال تعتبر البيانات المالية لمنشأة ال تمتلك منشيأة  ُمسييطر عليهيا أو منشيأة زميلية حصية مشيارك فيي  .50
 مشروع مشترك ضمن منشاة مسيطر عليها بشكل مشترك، بياناٍت مالية منفصلة.

 

ض البيانيات الماليية الموحيدة، بيانيات من عر  56يجوز أن تعرض منشاة مسيطرة معفاة وفقا  للفقرة  .55
 مالية منفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة. 

 

 ة يقتصادالمنشأة اإل
ة فييي هييذا المعيييار لتعريييف مجموعيية ميين المنشييآت التييي تضييم يإقتصيياديسييتخدم المصييطلح منشييأة  .52

 لية. تقديم التقارير الما رغراضوذلك أل، منشآت مسيطر عليها أيةالمنشأة المسيطرة و 
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  ومنشيأة ماليية دارييةإة منشيأة يإقتصياداليى منشيأة  شيارةلإل  ا  أحيانيتشمل المصطلحات التي تستخدم  .52
 .مجموعةو  ومنشأة موحدة

 

فعلييى سييبيل ، تجارييية معييا   أهييدافييية و إجتماعة منشييآت لهييا سياسيية يقتصييادقييد تتضييمن المنشييأة اإل .54
ة تشمل منشآت تيوفر السيكن مقابيل يادإقتصالحكومية منشأة  سكانن تكون دائرة اإلأيمكن ، المثال
 تجارية. أسسوكذلك منشآت توفر السكن على ، يةإسمرسوم 

 
 عرض البيانات المالية الموحدة 

ن أيجب ، 16المنشأة المسيطرة التي ورد ذكرها في الفقرة  إستثناءب، ن المنشأة المسيطرةإ .11
 .ا بما يتفق م  هذا المعيارعندما يتم دم  المنشأة المسيطر عليه تعرض بيانات مالية موحدة

 

 -  تحتاج المنشأة المسيطرة ألن عرض بيانات مالية موحدة إذا وفقط إذا: .16

 -كانت المنشأة المسيطرة: (أ)

هــي نفســها منشــأة ُمســيطر عليهــا مملوكــة بالكامــل وكــان مــن غيــر المــرج  وجــود  (1)
ة مــن اتهم المعرفيــإحتياجــمســتخدمين لمثــل هــذه البيانــات الماليــة أو أنــه تــم تلبيــة 

 خالل البيانات المالية الموحدة الخاصة بمنشأتها المسيطرة؛ أو

منشأة مسيطر عليها مملوكة جزئيا  لمنشأة أخرى وتم إعالم مالكيها اآلخـرين، بمـا  (6)
فيهم من   يحق لهم التصويت، بأن المنشأة المسيطرة لم تقم بتقديم بيانـات ماليـة 

 موحدة ولم يعترضوا على ذلك؛

قوق الملكية أو الدين يتم الخاصـة بالمنشـأة المسـيطرة غيـر متداولـة فـي لم تكن أدوات ح (ب)
الســوق العــام )بورصــة محليــة أو أجنبيــة أو ســوق تــداول مباشــر ويشــمل ذلــك األســواق 

 ة(؛قليميالمحلية واإل

 لم تقم المنشأة المسيطرة بإيداع، وليست في طور عملية إيداع، بياناتها المالية لدي  (ج)

و مؤسسة تنظيمية أخرى وذلك بهدف إصدار أي فئـة مـن األدوات فـي هيئة أوراق مالية أ
 السوق العام؛ و

أصدرت المنشأة المسـيطرة النهائيـة أو الوسـيطة التابعـة للمنشـأة المسـيطرة بيانـات  ماليـة  (د)
العــام والتــي تتوافــق مــ  معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع  ســتخدامموحــدة متــوفرة لإل

 العام.
 

المنشآت المسيطرة في القطاع العام والتي تكون إما مملوكة بالكامل أو مملوكة  تمثل العديد من .52
جزئيا ، قطاعاٍت أو أنشطة حكومية رئيسية، وال يهدف هذا المعيار إلى إعفاء تلك المنشآت من 

ال يمكن في هذه الحالة تلبية الحاجات المعرفية لمستخدمين معينين و إعداد بيانات مالية موحدة. 
البيانات المالية الموحدة وذلك على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها فقط. واعترفت  عن طريق
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، بهذا األمر وأقرت متطلبات إعداد التقارير اإلختصصاتالحكومات، في العديد من نطاقات 
 المالية لتلك المنشآت.

 
 

فعلى سبيل  من المنشآت الوسيطة المسيطرة، ة عددا  يقتصادتشمل المنشأة اإل، في بعض الحاالت .52
قد تكون هناك منشآت  أنه إالبينما قد تكون دائرة صحية هي المنشأة المسيطرة النهائية ، المثال

ن متطلبات المسؤولية وتقديم إ. للسلطة الصحية قليمياإل أووسيطة مسيطرة على المستوى المحلي 
 أوالية موحدة )بيانات م إعدادمنها  لتزامقد تحدد أي المنشآت اإل إختصاصالتقارير في كل 

وحيث ال يكون هناك متطلب محدد يتعلق بالتقارير ، هذه البيانات( إعدادالمعفية من متطلب 
ن يوجد لها مستخدمون، أالبيانات المالية الموحدة التي من المحتمل  عدادلمنشأة وسيطة مسيطرة إل

 .ونشر البيانات المالية الموحدة إعدادعلى المنشآت الوسيطة المسيطرة فإن 
 

عدم عرض بيانات مالية موحدة وعرض فقط بيانات  56تمتثل منشأة مسيطرة تختار وفقا  للفقرة  .52
 .64-12مالية منفصلة، مع الفقرات 

 

 نطاق البيانات المالية الموحدة 
 

ن تقوم بدم  كافة المنشآت أيجب على المنشأة المسيطرة التي تصدر بيانات مالية موحدة يجب  .60
 .61في الفقرة  إليهاتلك المشار  إستثناءب، والمحلية بيةجناأل، المسيطر عليها

 

يتم إستثناء المنشأة المسيطر عليها من التوحيد عندما يكون هناك دليٌل على أن )أ( السيطرة  .61
ستكون مؤقتة ألن المنشأة المسيطر عليها مستملكة ومحتفظ بها بصورة حصرية بغرض 

.عشر شهرا  من تاريخ  إثنيالتصرف بها  خالل   اإلستمالك )ب( اإلدارة تبحث بنشاط عن مشتر 
 

 معيار من كل ويقدم. مالية أدوات أنها على وُتحاسب عليها المسيطر المنشآت هذه ُتصنف .22
 في الدولي المحاسبة ومعيار " العرض: المالية األدوات " 22 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 العام القطاع في الدولي المحاسبة ومعيار " والقياس اإلعتراف: المالية األدوات " 22 العام القطاع

 . المالية األدوات حول إرشادات " اإلفصاحات: المالية األدوات " 20
 

على السيطرة المؤقتة هو عندما تكون المنشأة المسيطر عليها مملوكة مع خطة ثابتة  مثلةاأل أحد .22
ة وسيتم يإقتصادمنشأة  إمتالكتم ن يحدث عندما يأوهذا يمكن ، للتصرف بها على المدى القصير

السيطرة  أيضا  الجهة الممتلكة. تحدث  أنشطةا متباينة مع أنشطته ألنالتصرف بمنشأة ضمنها 
ن تتخلى عن السيطرة على منشأة مسيطر عليها الى منشأة أالمؤقتة عندما تعتزم المنشأة المسيطرة 

منشأة مسيطر عليها الى حكومة  قد تحول حكومة وطنية حصتها في، على سبيل المثال – أخرى
بخطة  بيانهن تلتزم بشكل يمكن أيجب على المنشأة المسيطرة  فإنه عفاءمحلية،  ولتطبيق هذا اإل

التوقف عن السيطرة عليها بعد ذلك، يجب  أورسمية للتصرف بالمنشأة الخاضعة لسيطرة مؤقتة 
التي تخضع لسيطرة مؤقتة ن تظهر نية مستمرة للتصرف بالمنشأة أعلى المنشأة المسيطرة 

 إحتمالالتوقف عن السيطرة عليها بعد ذلك عندما يكون لديها خطة رسمية للقيام بذلك وال يوجد أو 
 سحاب من تلك الخطة.نإلواقعي ل
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ها في السابق من إستثناؤ عشر شهرا  بمنشأة مسيطر عليها تم  إثنيعند عدم التصرف في رغضون  .24
جب توحيدها كما من تاريخ اإلستمالك )يمكن العثور على إرشادات ، فإنه ي25التوحيد وفقا  للفقرة 

حول معيار المحاسبة الدولي أو الوطني المناسب الذي يتناول إندماج األعمال(. ويعاد عرض 
 البيانات المالية للفترات منذ تاريخ اإلستمالك. 

 

مستثناة من التوحيد وفقا   بشكل إستثنائي، من الممكن أن تعثر منشأة على مشتر لمنشأة مسيطر عليها .21
عشر شهرا  من تاريخ اإلستمالك بسبب  إثني، ولكن ليس بإمكانها إتمام البيع في رغضون 25للفقرة 

الجهات التنظيمية أو الغير. وال يطلب من المنشأة توحيد مثل هذه المنشأة المسيطر عليها إذا كان 
سبب لالعتقاد أن البيع لن يكتمل بعد تاريخ إعداد البيع جاريا  في تاريخ إعداد التقارير ولم يكن هنالك 

 التقارير بفترة قصيرة. 

 

ال يتم إستثناء منشاة مسيطر عليها من التوحيد ببساطة ألن المستثمر عبارة عن مؤسسة رأس مال  .26
 أو منشأة مشابهه. إئتمانصندوق أو مخاطر أو صندوق إستثمار مشترك  ذات

 

ا من التوحيد الن نشاطاتها رغير مشابهه لنشاطات منشآت أخرى ال يتم إستثناء منشاة مسيطر عليه .22
الحكومية مع منشآت  مؤسسات األعمال، توحيد أيضا   ذلكعلى  مثالكضمن المنشأة اإلقتصادية، و 

في قطاع الميزانية. ويتم توفير المعلومات ذات الصلة عن طريق توحيد مثل هذه المنشآت المسيطر 
ضافية في البيانات المالية الموحدة حول النشاطات المختلفة للمنشآت عليها واإلفصاح عن معلومات إ

المسيطر عليها. وعلى سبيل المثال، تساعد االفصاحات التي يقتضيها معيار المحاسبة الدولي في 
في توضيح أهمية النشاطات المختلفة ضمن المنشأة  تقديم التقارير حول القطاعات" " 52القطاع العام 
 اإلقتصادية.

 

 تقديم التقارير المالية   غراضأل أخرىالسيطرة لمنشأة  إقامة
 

تقديم التقارير المالية هي مسألة حكم تقوم على  رغراضأل أخرىما كانت المنشأة تسيطر على منشأة  .22
والظروف الخاصة بكل حالة، أي يجب  ) في قائمة المصطلحات المعرفة(تعريف السيطرة في  أساس

جب النظر في عنصري تعريف وبشكل خاص ي، ة العالقة بين المنشأتينطبيع عتبارن يؤخذ في اإلأ
( أخرىوهذان هما عنصر الصالحية )صالحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ، السيطرة

 (.خرىالمنشأة األ أنشطةمن  ستفادةوعنصر المنفعة )الذي يمثل قدرة المنشأة المسيطرة على اإل
 

فعلى ، خرىالمنشأة  األ أنشطةمن  ستفادةتحتاج المنشأة المسيطرة الى اإل، السيطرة إقامة رغراضأل .22
( سهماأل أرباحمن ناحية توزيع فوائضها )مثل  أخرىمنشأة  أنشطةقد تستفيد منشأة من ، سبيل المثال

منافع مالية  أيةقد ال تحصل المنشأة على ، أخرىوفي حاالت ، وتتعرض لمخاطرة الخسارة المحتملة
للعمل معها لتحقيق  خرىن تستفيد من قدرتها على توجيه المنشأة األأولكن يمكن ، خرىة األمن المنشأ

ن تحصل على كل من المنافع المالية ورغير المالية من أللمنشأة  أيضا  من الممكن  أنهكما ، هاأهداف
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 أرباحب الحكومية المنشأة المسيطرة عمالقد تزود منشأة األ، على سبيل المثال، أخرىمنشأة  أنشطة
 ية الخاصة بها.جتماعالسياسة اإل أهدافوتمكنها كذلك من تحقيق بعض  سهماأل

 

 تقديم التقارير المالية  غراضالسيطرة أل
 

السياسات المالية  إدارةتنشأ السيطرة من صالحية المنشأة ، تقديم التقارير المالية رغراضأل .20
 أخرىحصة  أو سهماأل أرغلبية إمتالكة وال تتطلب بالضرورة من المنشأ، أخرىوالتشغيلية لمنشأة 

ن تكون صالحية السيطرة قابلة للممارسة في الوقت أويجب ، خرىفي حقوق الملكية في المنشأة األ
هذه الصالحية التي تمنح لها بموجب  أصال  ن يكون لديها أيجب على المنشأة  أنهأي ، الحاضر
كانت  إذاة للممارسة في الوقت الحالي ن صالحية السيطرة رغير قابلأ. ية رسميةإتفاق أوتشريع 

وهذا يجب ، يات حتى تصبح سارية المفعولتفاقالتفاوض بشأن اإل إعادة أوتتطلب تغيير التشريع 
ية أرجح أو إحتمالال يعتمد على  أخرىن وجود صالحية السيطرة على منشأة أتمييزه عن حقيقة 

 ممارسة تلك الصالحية.
 

العمليات اليومية  إدارةن تتحمل المنشأة مسؤولية أالسيطرة  ال يتطلب وجود، على نحو مشابه .25
قد تمارس المنشأة فقط صالحيتها ، وفي العديد من الحاالت، المشاركة فيها( أو) خرىللمنشأة األ

ية بين المنشأة تفاقنقض إل أوعندما يكون هناك خرق  خرىالخاصة بالسيطرة على المنشأة األ
 طرة.المسيطر عليها ومنشأتها المسي

 

قد يكون لدائرة حكومية حصة ملكية في سلطة سكة الحديد التي تعمل كمنشأة ، على سبيل المثال .22
ن تعمل بشكل مستقل وال تعتمد على الحكومة في أوسلطة سكة الحديد مسموح لها ، حكومية أعمال

ة ولم تقم سلطة سك، كبيرة تضمنها الحكومة اتإقتراضالمال من خالل  رأسالتمويل بل جمعت 
قالةن الحكومة لديها الصالحية لتعيين و إالى الحكومة لعدة سنوات.  أسهم أرباح إعادةالحديد ب  ا 
 إقالةا صالحية أبدالهيئة االدارية في سلطة سكة الحديد،  ولم تمارس الحكومة  أعضاءرغالبية 
فيما يتعلق  الهيئة االدارية وقد تتردد في القيام بذلك بسبب الحساسية لدى جمهور الناخبين أعضاء

تكون صالحية السيطرة ، في هذه الحالة. بالمشاركة السابقة للحكومة في عمل شبكة سكة الحديد
ولكن في ظل العالقة الحالية بين المنشأة المسيطر عليها ، قابلة للممارسة في الوقت الحاضر

المنشأة  والمنشأة المسيطرة لم يحصل حدث يستدعي ممارسة المنشأة المسيطرة  صالحيتها على
ت إختار  إذاصالحية السيطرة كافية حتى  ألنالسيطرة قائمة فإن لذلك  وتبعا  ، المسيطر عليها

 المنشأة المسيطرة عدم ممارسة هذه الصالحية.
 

أدوات دين أو أدوات )ج( خيارات شراء أسهم أو )ب( صكوك أسهم أو )أ( يمكن للمنشأة أن تملك  .22
ألدوات مشابهه أخرى يمكنها، إذا )د( ل إلى أسهم عادية أو حقوق ملكية والتي تكون قابلة للتحوي

تمت ممارستها أو تحويلها، منح المنشأة سلطة التصويت أو تقليل سلطة التصويت لطرف آخر 
على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى )حقوق تصويت محتملة(. ويؤخذ وجود وتأثير 

للممارسة أو التحويل، بما في ذلك حقوق التصويت  حاليا  حقوق التصويت المحتملة القابلة 
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المحتملة التي تحتفظ بها منشأة أخرى، باإلعتبار عند تقييم ما إذا كانت المنشأة تمتلك السلطة 
قابلة  حاليا  إلدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى. وال تكون حقوق التصويت المحتملة 

ن باإلمكان ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلي أو حتى للممارسة والتحويل عندما ال يكو 
 وقوع حدث مستقبلي على سبيل المثال. 

 

كافة بفحص  المنشأة تقومما إذا كانت حقوق التصويت المحتملة تساهم في السيطرة، فأثناء تقييم  .24
اقدية الحقائق والظروف )بما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأي ترتيبات تع

تم دراستها  بصورة فردية أو جماعية( التي تؤثر في حقوق التصويت المحتملة  أخرى سواء  
 بإستثناء نية اإلدارة واإلمكانية المالية للممارسة أو التحويل.

 

ال يحول دون سيطرة منشأة على منشأة ، في حد ذاته، ن وجود الصالحيات التشريعية المنفصلةإ .21
الحكوميين  الصالحيات القانونية للعمل بشكل  حصائيينلمكتب اإل ،فعلى سبيل المثال، أخرى

الحكوميين صالحية الحصول على  حصائيينقد يكون لدى مكتب اإل أنهأي ، مستقل عن الحكومة
هيئة  أية أودون اللجوء الى الحكومة  إليهاالمعلومات وتقديم التقارير حول النتائج التي تتوصل 

 أو أخرىن تتحمل المنشأة مسؤولية العمليات اليومية لمنشأة أطرة وال يتطلب وجود السي، أخرى
 الذي تؤدي فيه المنشأة المهام المهنية. سلوباأل

 

ن صالحية منشأة معينة التحكم في صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية لمنشأة إ .26
ن تكون أأة المسيطرة الى وتحتاج المنش، في حد ذاته  لضمان وجود السيطرة رغير كافٍ  أخرى

على سبيل ، اأنشطتهمن  ستفادةن تكون قادرة على اإلأ أجلقادرة على التحكم في صنع القرار من 
ة في سعيها يقتصادمن العمل معها  كجزء من المنشأة اإل خرىالمثال من خالل تمكين المنشأة األ

 أمورال تتجاوز مثال عالقية م العالقات التي إستثناء أثرن هذا سيكون له إ. هاأهدافلتحقيق  
، و"المنشأة المسيطر عليها"  التصفية والمنشأة التي يتم تصفيتها من تعريفات "المنشأة المسيطرة"

( الذي ال تتعدى trusteeالوصي )فإن ، عالقة المقرض والمقترض، وبالمثل إستثناءوكذلك 
 ئتمانيسيطر على اإل أنهتبر ( المسؤوليات العادية لوصي ال يعtrust) ئتمانعالقته مع اإل

 هذا المعيار. رغراضأل
 

 الصالحية التنظيمية والشرائية 
 إستخدامن الحكومات ووكاالتها لها صالحية تنظيم سلوك العديد من المنشآت من خالل إ .22

تقديم  رغراضوال تشكل الصالحيات التنظيمية والشرائية سيطرة أل، التشريعية أوصالحياتها الحاكمة 
ن تشمل البيانات المالية لمنشآت القطاع العام فقط تلك الموارد التي ألضمان . لماليةالتقارير ا

  -هذا المعيار ال تمتد الى ما يلي: رغراضمعنى السيطرة ألفإن ، منها ستفادةتسيطر ويمكنها اإل

التنظيمي الذي تعمل ضمنه المنشآت وفرض  طارصالحية الهيئة التشريعية لوضع اإل (أ)
وهذه الصالحية ال تشكل سيطرة منشأة  قطاع عام على ، لى عملياتهاعقوبات عأو شروط 

قد يكون لدى السلطة التي لها ، التي تستخدمها هذه المنشآت، فعلى سبيل المثال صولاأل
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ظمة البيئية، على ان ألنعمليات المنشآت التي ال تمتثل ل إيقافسيطرة على التلوث صالحية 
 ؛سلطة السيطرة على التلوث لها فقط صالحية التنظيم ألنهذه الصالحية ال تشكل سيطرة 

 أو

أي حيث تحتفظ المنشأة بحرية ، على منشأة قطاع عام ا  يإقتصادالمنشآت التي تعتمد  (ب)
، كانت ستتعامل معها إذافيما  أومن منشأة قطاع عام  تمويال   أخذكانت ست إذاالتصرف فيما 

وبالتالي ، اتها المالية والتشغيلية الخاصة بهاسياس دارةوهذه المنشأة لديها مطلق الصالحية إل
ن تكون دائرة حكومية قادرة أيمكن ، على سبيل المثال. ال تسيطر عليها منشأة القطاع العام

على التأثير على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة تكون معتمدة عليها في التمويل )مثل 
 وتبعا  ، على العمل منها ا  يإقتصادح وتعتمد لمنشأة موجهة نحو الرب أوالمساعدة الخيرية( 

السياسات المالية  إدارةلدى الدائرة الحكومية بعض الصالحية كمشتر ولكن ليس فإن لذلك 
 والتشغيلية للمنشأة.

 

 تقديم التقارير المالية  غراضكانت السيطرة موجودة أل إذاتحديد فيما 
 

بعض الحاالت قد  وفي، هاأهدافقيق بعض لتح أخرىمنشآت  إنشاءيمكن لمنشآت القطاع العام  .22
قد ال يكون  أخرىوفي حاالت ، ن المنشأة مسيطر عليها ومن ثم يجب دمجهايكون من الواضح أ

كانت السيطرة موجودة  إذاللمساعدة في تحديد ما  رشاداإل 40، 22تقدم الفقرتان . ذلك واضحا  
 .تقديم التقارير المالية رغراضة ألرغير موجودأو 

 

ن توجد السيطرة عندما يتوفر على االقل واحد من أيفترض ، العالقة بين منشأتين عند فحص .22
ن أمالم يكن هناك دليل واضح على ، شروط الصالحية التالية وواحد من شروط المنفعة التالية

 .أخرىالسيطرة تحتفظ بها منشأة 
 

 شروط الصالحية 

ملكية ، نشآت المسيطر عليهارغير مباشر من خالل الم أوبشكل مباشر ، ن يكون للمنشأةإ (أ)
 .خرىحصة تصويت االرغلبية في المنشأة األ

التي تقوم  أوبموجب تشريع حالي  أمان يكون لدى المنشأة الصالحية الممنوحة لها إ (ب)
أو رقابة مجلس  الهيئة اإلدارية أعضاءمعظم  إقالة أولتعيين ، بممارستها ضمن تشريع حالي

 .أخرىمنشأة أو أعضاء 

تنظيم طرح رغالبية معظم األصوات والتي من  أوالمنشأة صالحية طرح ن يكون لدى إ (ج)
 .خرىعام للمنشأة األ إجتماعن يتم طرحها في أالمحتمل 

هيئة أو  دارةات مجلس اإلإجتماعن يكون لدى المنشأة صالحية طرح معظم األصوات في إ (د)
 .أو رقابة مجلس أو أعضاء  منشأة أخرى إدارية معادلة له
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 شروط المنفعة 
والحصول على مستوى كبير من المنافع  خرىن يكون لدى المنشأة صالحية حل المنشأة األأ (أ)

فعلى سبيل المثال يمكن تحقيق شرط المنفعة ، كبيرة اتإلتزامتحمل  أوة المتبقية يقتصاداإل
 .أخرىالمتبقية لمنشأة  اتلتزامتحملت المنشأة مسؤولية اإل إذا

 أو و/، خرىمن المنشأة األ صولعلى توزيعات لأل ن يكون لدى المنشأة صالحية الحصولأ (ب)
 .خرىمعينة للمنشأة األ اتإلتزاميمكن ان تكون مسؤولة عن 

ن تكون أمن المحتمل فإن ، 22من الحاالت المدرجة في الفقرة  أكثر أوعندما ال توجد واحدة  .40
 .على وجود السيطرة مؤشرا  ، بشكل جماعي أوبشكل فردي  أما، العوامل التالية

 

 ؤشرات الصالحية م

 .خرىالية للمنشأة األمرأسن يكون للمنشأة القدرة على رفض الميزانيات التشغيلية والأ (أ)

لغاءأو ن يكون للمنشأة القدرة على رفض أ (ب)  .خرىتعديل قرارات الهيئة االدارية للمنشأة األ أو ا 

عادةن يكون لدى المنشأة القدرة على المصادقة على توظيف و أ (ج) قالةتعيين و  ا  وظفين الم ا 
 .خرىالرئيسيين في المنشأة األ

  قد تم وتحدد بموجب تشريع. خرىن يكون تكليف المنشأة األأ (د)

تمنح لها  صالحيات  خرىما يعادلها( في المنشأة األ أو) 5ن تحتفظ الشركة "بحصة ذهبية"أ(  هـ)
 .خرىالسياسات المالية والتشغيلية لتلك المنشأة األ  إدارة

   

 مؤشرات المنفعة 
 

/ حقوق الملكية للمنشأة صولرغير مباشرة لصافي األ أوتحتفظ المنشأة بملكية مباشرة  نأ (أ)
 .إليهاالى حق مستمر في الوصول  ضافةباإل خرىاأل

في  خرى/ حقوق الملكية للمنشأة األأصولن يكون للمنشأة الحق الى حد كبير في صافي أ (ب)
 التصفية. إستثناءبحالة توزيع  أوحالة التصفية 

 ها.أهدافللتعاون معها في تحقيق  خرىدى المنشأة القدرة على توجيه المنشأة األن يكون لأ (ج)

 .خرىالمتبقية للمنشأة األ اتلتزامن تتحمل المنشأة اإلأ (د)

 

                                                 
هبييية " تشييير الييى صيينف ميين الحصييص تخييول المالييك صييالحيات او حقييوق محييددة تتجيياوز عمومييا  تلييك المرتبطيية عييادة " الحصيية الذ ١

 بحصة ملكية المالك أو تمثيل الهيئة االدارية.
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 نعم 

ال يبدو أن السيطرة موجودة. أنظر فيما اذا كانت 
المنشأة االخرى شركة زميلة، كما تم تعريفها في معيار 

، او ما اذا كانت 2المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"سيطرة مشتركة" كما في  العالقة بين المنشأتين تشكل

 .2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

هل تستفيد المنشأة من أنشطة المنشأة 
 االخرى ؟ 

 (40و 22، 22)الفقرات  

هل لدى المنشأة صالحية حكم 
السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة 

 االخرى ؟
 

 (40و 22، 24، 22، 20)الفقرات 

ت المالية هل صالحية حكم السياسا
والتشغيلية قابلة للممارسة في الوقت 

 الحالي؟
 

  

 منشأة تسيطر على منشأة اخرى

  

  

  

 نعم 

 نعم 

ويجب ، أخرىسيطرة منشأة  إنشاءالخاصة ب يةساسيشير الرسم البياني التالي الى الخطوات األ .45
 .40الى  22مع قراءة الفقرات  قترانقراءته باإل

 

 

 تقديم التقارير المالية غراضأل أخرىالسيطرة لمنشأة  إقامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفقد المنشأة المسيطرة سيطرتها عندما تفقد صالحية إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة  .42
مسيطر عليها من أجل اإلستفادة من أنشطتها. وقد يحدث فقدان السيطرة مع أو بدون تغيير في 

أو النسبية. وقد يحدث على سبيل المثال، عندما تخضع منشأة مسيطر  مستويات الملكية المطلقة
عليها لسيطرة حكومة أو محكمة أو مدير أو منظم آخر. وقد يحدث أيضا  نتيجة اتفاقية تعاقدية، 
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أو على سبيل المثال، قد تصادر حكومة أجنبية األصول التشغيلية لمنشأة أجنبية مسيطر عليها 
سيطرة صالحية إدارة السياسات التشغيلية للمنشأة المسيطر عليها. في هذه بحيث تفقد المنشأة الم

 الحالة، فإنه من رغير المرجح وجود السيطرة. 
 

 إجراءات التوحيد 
في إعداد البيانات المالية الموحدة، تدمج المنشأة البيانات المالية للمنشأة المسيطرة ومنشآتها التي  .42

مع البنود المماثلة لألصول واإللتزامات وصافي تسيطر عليها وفق كل سطر من خالل ج
األصول/حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف. ومن أجل أن تعرض البيانات المالية الموحدة 

  -معلومات مالية عن المنشأة اإلقتصادية وكأنها منشأة واحدة، يتم اتخاذ الخطوات التالية:
طرة في كل منشأة مسيطر عليها وحصة يتم حذف المبلغ المسجل إلستثمار المنشأة المسي (أ)

المنشأة المسيطرة من صافي األصول/حقوق الملكية )يقدم معيار المحاسبة الدولي أو 
الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع إندماج األعمال إرشادات حول معالجة أي شهرة 

 ناتجة(؛ 
شآت المسيطر يتم تحديد حصص األقلية في فائض أو عجز فترة التقرير الخاصة بالمن (ب)

 و عليها الموحدة؛

حقوق الملكية للمنشآت المسيطر عليها  يتم تحديد حصص األقلية في صافي األصول/ (ج)
حقوق الملكية للمنشآت المسيطرة. وتتألف  الموحدة بشكل منفصل عن صافي األصول/

 -حقوق الملكية مما يلي: حصص األقلية في صافي األصول/

دماج األصلي )يقدم معيار المحاسبة الدولي أو مبلغ حصص األقلية في تاريخ اإلن (5)
الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع إندماج األعمال إرشادات حول حساب هذا 

 المبلغ(؛ و

 حقوق الملكية من تاريخ اإلندماج. حصة األقلية من التغيرات في صافي األصول/ (2)

 

التغيرات في صافي عند وجود حقوق تصويت محتملة، يتم تحديد نسب الفائض أو العجز و  .44
حقوق الملكية المخصصة للمنشأة المسيطرة وحصص األقلية على أساس حصص  األصول/

 الملكية الحالية وال تعكس الممارسة المحتملة أو التحويل المحتمل لحقوق التصويت المحتملة. 
 

صادية ينبغي حذف األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصاريف بين المنشآت ضمن المنشأة اإلقت .41
 بالكامل. 

 

ُتحذف بالكامل األرصدة والمعامالت بين المنشآت ضمن المنشأة اإلقتصادية، بما في ذلك  .46
اإليرادات من المبيعات والحواالت، واإليرادات المعترف بها نتيجة التخصيص أو أي موازنة رسمية 

ائض والعجز الناتج أخرى، والمصاريف وأرباح األسهم أو توزيعات مشابهة. كما ُيحذف بالكامل الف
من المعامالت ضمن المنشأة اإلقتصادية المعترف بها في األصول، مثل المخزون واألصول 
الثابتة. وقد يشير العجز ضمن المنشأة اإلقتصادية إلى إنخفاض في القيمة يتطلب اإلعتراف به 
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قتة التي تنشأ من في البيانات المالية الموحدة. ويمكن إيجاد إرشادات حول محاسبة الفروقات المؤ 
حذف الفائض والعجز الناتج من المعامالت ضمن المنشأة اإلقتصادية في معيار المحاسبة الدولي 

 أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول ضرائب الدخل. 
 

يتم إعداد البيانات المالية للمنشأة المسيطرة والمنشآت التي تسيطر عليها المستخدمة في إعداد  .47
لموحدة في نفس تاريخ التقرير. وعندما يختلف تاريخ التقرير للمنشأة البيانات المالية ا

ألغراض  -المسيطرة عن تاريخ التقرير للمنشأة المسيطر عليها، تقوم المنشأة المسيطر عليها
بإعداد بيانات مالية إضافية في نفس تاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة إ  إذا  -التوحيد

 القيام بذلك. كان من غير الممكن
 

والمستخدمة في إعداد  47عندما يتم إعداد البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها وفقا  للفقرة  .44
البيانات المالية الموحدة في تاريخ تقرير مختلف عن تاريخ التقرير الخاص بالمنشأة المسيطرة، 

ي تق  بين ذلك التاريخ ينبغي إجراء تعديالت فيما يخص آثار المعامالت أو األحداث الهامة الت
وتاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة. وفي أي حال من األحوال، يجب أ  تزيد الفترة 
الفاصلة بين تاريخ التقرير للمنشأة المسيطر عليها وتاريخ التقرير للمنشأة المسيطرة عن ثالثة 

يخ التقرير هي نفس المدة أشهر. ويجب أن تكون مدة فترات التقرير وأي فترة فاصلة بين توار 
 من فترة إلى أخرى. 

 

سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة  إستخداميتم إعداد البيانات المالية الموحدة ب .44
 واألحداث األخرى في ظروف مماثلة.

 

في حال استخدم أحد أعضاء المنشأة اإلقتصادية سياسات محاسبية رغير تلك المتبناة في البيانات  .10
الموحدة للمعامالت المماثلة واألحداث في ظروف مماثلة، ينبغي إجراء تعديالت مناسبة في المالية 

 بياناتها المالية عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
 

ُتشمل إيرادات ومصاريف المنشأة المسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة من تاريخ اإلستمالك  .15
و الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع إندماج األعمال إرشادات )يقدم معيار المحاسبة الدولي أ

حول معنى تاريخ اإلستمالك(. وُتشمل إيرادات ومصاريف المنشأة المسيطر عليها في البيانات 
المالية الموحدة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة المسيطرة سيطرتها على المنشأة المسيطر 

رق بين العوائد من التصرف بالمنشأة المسيطر عليها ومبلغها المسجل عليها. ويتم اإلعتراف بالف
كما في تاريخ التصرف، بما في ذلك المبلغ المتراكم ألي فروقات صرف تتعلق بالمنشأة المسيطر 
عليها المعترف به في صافي األصول/حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

، في البيان الموحد لألداء المالي كربح أو " في أسعار الصرف األجنبي آثار التغيرات"  4العام 
 خسارة من التصرف بالمنشأة المسيطر عليها. 
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( أ) تصبح ال أن شريطة عليها، مسيطر منشأة كونها عن المنشأة فيه تتوقف الذي التاريخ من بدء   .12
 مسيطر منشأة( ب) أو 2 العام اعالقط في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد كما زميلة شركة
 محاسبتها ينبغي ،2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد كما مشترك بشكل عليها
 األدوات قياس حول إرشادات 22 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. مالية أداة أنها على

 . بها واإلعتراف المالية
 

مسجل لإلستثمار في التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن كونها منشأة مسيطر عليها ُيعتبر المبلغ ال .12
 بأنه تكلفة القياس المبدئي ألداة مالية.

 
يجب أن ُتعرض حصص األقلية في البيان الموحد للمركز المالي ضمن صافي األصول/حقوق  .14

ة. كما ينبغي اإلفصاح الملكية، بشكل منفصل عن صافي األصول/حقوق الملكية للمنشأة المسيطر 
 أيضا  عن حصص األقلية في فائض أو عجز المنشأة اإلقتصادية بشكل منفصل. 

 
ُينسب الفائض أو العجز إلى المنشأة المسيطرة وحصص األقلية. وألن كالهما عبارة عن صافي  .11

 حقوق ملكية، لذلك ال يكون المبلغ المنسوب إلى حصص األقلية هو إيراد أو مصروف.  أصول/
 

قد تتجاوز الخسائر المطبقة على األقلية في منشأة مسيطر عليها موحدة حصة األقلية في صافي  .16
حقوق ملكية المنشأة المسيطر عليها. ويتم تخصيص الزيادة، وأي خسائر أخرى تنطبق على  أصول/

ل إستثمار األقلية، مقابل حصة األكثرية إال إذا كانت األقلية ملزمة بإلتزام تعاقدي وكان بإمكانها عم
إضافي لتغطية الخسائر. وفي حال أبلغت المنشأة المسيطر عليها الحقا  عن فوائض، يتم تخصيص 
هذه الفوائض لحصة األكثرية إلى أن يتم استرداد حصة األقلية من الخسائر التي تكبدتها األكثرية 

 مسبقا . 
 

ولة محتفظ بها من قبل حصص في حال كان لدى المنشأة المسيطر عليها أسهم ممتازة تراكمية متدا .12
حقوق ملكية، تحسب المنشأة المسيطرة حصتها من الفائض  األقلية ومصنفة على أنها صافي أصول/

 أو العجز بعد إجراء تعديل فيما يخص أرباح هذه األسهم ، سواء تم اإلعالن عن أرباح األسهم أم ال.
 

شكل مشترك والشركات محاسبة المنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها ب
 الزميلة في البيانات المالية المنفصلة

 

عندما يتم إعداد بيانات مالية منفصلة، ينبغي محاسبة اإلستثمارات في المنشآت المسيطر عليها  .14
 -والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلة:

الدولي في القطاع العام طريقة حقوق الملكية كما هي مبينة في معيار المحاسبة  إستخدامب (أ)
 ؛7

 أو بسعر التكلفة؛ (ب)

 .64بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  على أنها أدوات مالية (ج)
 

 يجب أن يتم تطبيق نفس المحاسبة لكل فئة إستثمار.
 

 العام. وتنطبق الفقرات ستخدامال يحدد هذا المعيار المنشآت التي تعّد بيانات مالية منفصلة متاحة لإل .12
عندما تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية منفصلة تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في  64-60و 12
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، ما 51العام كما تقتضي الفقرة  ستخدامالقطاع العام. كما تعّد المنشأة بيانات مالية موحدة متاحة لإل
 .56لم ينطبق اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة 

 

طر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات تتم محاسبة المنشآت المسي .60
بنفس الطريقة في  -التي تتم محاسبتها كأدوات مالية في البيانات المالية الموحدة -الزميلة

 البيانات المالية المنفصلة للمستثمر.
 

 في الدولي المحاسبة معيار في بها واإلعتراف المالية األدوات قياس حول إرشادات إيجاد يمكن .65
 . 22 العام القطاع

 

 اإلفصاح
 -ينبغي إجراء اإلفصاحات التالية في البيانات المالية الموحدة: .66

 قائمة بالمنشآت المسيطر عليها الهامة؛ (أ)

 ؛61حقيقة أن المنشأة المسيطر عليها غير موحدة وفقا  للفقرة  (ب)

دي معلومات مالية ملخصة عن المنشآت المسيطر عليها غير الموحدة، سواء بشكل فر  (ج)
جمالي اإللتزامات واإليرادات  أو ضمن مجموعات، بما في ذلك مبال  إجمالي األصول وا 

 والفائض أو العجز؛

إسم أي منشأة مسيطر عليها تحتفظ فيها المنشأة المسيطرة بحصة ملكية و/أو حقوق  (د)
 أو أقل، إضافة إلى تفسير كيفية وجود السيطرة؛ %10تصويت بنسبة 

من سلطة التصويت أو سلطة  %10صة الملكية بنسبة تزيد عناألسباب وراء كون ح(  هـ)
 التصويت المحتملة لجهة مستثمر بها   تشكل سيطرة؛

مثل تلك البيانات  إستخدامتاريخ تقرير البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها عندما يتم  (و)
شأة إلعداد بيانات مالية موحدة ويكون تاريخ تقريرها مختلف عن تاريخ التقرير للمن

المسيطرة أو أنها تخص فترة تقرير تختلف عن الفترة الخاصة بالمنشأة المسيطرة، 
 و تواريخ أو فترات تقرير مختلفة؛ إستخداموالسبب وراء 

طبيعة ونطاق أي قيود هامة )ناتجة مثال  عن ترتيبات اقتراض أو متطلبات تنظيمية(  (ز)
منشأة المسيطرة على شكل أرباح على قدرة المنشآت المسيطر عليها لنقل األموال إلى ال

 أسهم نقدية أو توزيعات مشابهة، أو لتسديد القروض أو السلف.
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، عدم إعداد 16عندما يتم إعداد بيانات مالية منفصلة لمنشأة مسيطرة تختار، وفقا  للفقرة  .63
 -بيانات مالية موحدة، يجب أن تفص  تلك البيانات المالية المنفصلة عما يلي:

 إستخداميانات المالية هي عبارة عن بيانات مالية منفصلة؛ وأنه تم حقيقة أن الب (أ)
سم المنشأة التي تم إعداد بياناتها المالية الموحدة التي تمتثل  اإلعفاء من التوحيد؛ وا 

العام، واإلختصاص الذي  ستخداملمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بغرض اإل
تلفا  عن اإلختصاص الذي تعمل المنشأة المسيطرة تعمل المنشأة ضمنه )عندما يكون مخ

 ضمنه(؛ والعنوان الذي يمكن الحصول منه على البيانات المالية الموحدة؛

قائمة بالمنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات  (ب)
كون الزميلة الهامة، بما في ذلك إسم المنشأة واإلختصاص الذي تعمل ضمنه )عندما ي

مختلفا  عن اإلختصاص الذي تعمل المنشأة المسيطرة ضمنه(، ونسبة حصة الملكية 
عندما تكون تلك الحصة على شكل أسهم، ونسبة سلطة التصويت المحتفظ بها )فقط 

 و عندما تكون مختلفة عن حصة الملكية التناسبية(؛

 وصف الطريقة المستخدمة لمحاسبة المنشآت المدرجة تحت البند "ب". (ج)

 

(، أو مشارك في مشروع مشترك 63عندما تقوم منشأة مسيطرة )غير تلك المشمولة في الفقرة  .64
يمتلك حصة في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، أو مستثمر في شركة زميلة، بإعداد 

 -بيانات مالية منفصلة، ينبغي أن تفص  البيانات المالية المنفصلة عما يلي:

بيانات مالية منفصلة واألسباب وراء إعداد تلك  حقيقة أن البيانات هي عبارة عن (أ)
 البيانات إن لم يكن ذلك مطلوبا  بموجب قانون أو تشري  أو أي سلطة أخرى؛

قائمة بالمنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات  (ب)
يكون  الزميلة الهامة، بما في ذلك إسم المنشأة واإلختصاص الذي تعمل ضمنه )عندما

مختلفا  عن اإلختصاص الذي تعمل المنشأة المسيطرة ضمنه(، ونسبة حصة الملكية 
عندما تكون تلك الحصة على شكل أسهم، ونسبة سلطة التصويت المحتفظ بها )فقط 

 و عندما تكون مختلفة عن حصة الملكية التناسبية(؛

 .وصف الطريقة المستخدمة لمحاسبة المنشآت المدرجة تحت البند "ب" (ج)
 

من هذا المعيار ومعياري المحاسبة  11المالية المعّدة وفقا  للفقرة  تكما يجب أن تحدد البيانا
 المرتبطة بها. 4و 7الدوليين في القطاع العام 
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 أحكام إنتقالية
فيما يتعلق بحذف  41  ُيطلب من المنشآت اإللتزام بالشرط المنصوص عليه في الفقرة  .61

نشآت ضمن المنشأة اإلقتصادية لفترات التقرير التي تبدأ من تاريخ األرصدة والمعامالت بين الم
معين خالل فترة ثالث سنوات تلي تاريخ تبني محاسبة اإلستحقاق للمرة األولى وفقا  لمعايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

ا  لمعايير يمكن أن يكون للمنشآت المسيطرة التي تتبنى محاسبة اإلستحقاق للمرة األولى وفق .66
المحاسبة الدولية في القطاع العام العديد من المنشآت المسيطر عليها مع وجود عدد كبير من 
المعامالت بين هذه المنشآت. وعليه قد يكون من الصعب تحديد بعض األرصدة والمعامالت التي 

بب تنص الفقرة يتعين حذفها بغرض إعداد البيانات المالية الموحدة للمنشأة اإلقتصادية. لهذا الس
على إعفاء من الشرط الذي يقضي بحذف األرصدة والمعامالت بين المنشآت ضمن المنشأة  61

 اإلقتصادية بالكامل. 
 

، فإنها ينبغي أن تفص  عن حقيقة 61حين تطبق المنشآت النص اإلنتقالي الوارد في الفقرة  .67
آت ضمن المنشأة اإلقتصادية أنه لم يتم حذف جمي  األرصدة والمعامالت التي تحدث بين المنش

 الواحدة. 
 

( 2000) 6تقدم األحكام اإلنتقالية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .62
للمنشآت فترة تصل إلى ثالث سنوات لتقوم بحذف األرصدة والمعامالت بين المنشآت ضمن 

ألولى. ويمكن أن تستمر المنشآت التي المنشأة اإلقتصادية بشكل كامل من تاريخ تطبيقها للمرة ا
( في اإلستفادة من الفترة 2000) 6طبقت مسبقا  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 6اإلنتقالية والتي تمتد لثالث سنوات من تاريخ تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ( للمرة األولى.2006)

 

 تاريخ النفاذ
أة تطبيق هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ يتعين على المنش .64

أو بعد ذلك. وُيحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت المنشأة  6004يناير  1في 
 ، فإنه يجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة.6004يناير  1هذا المعيار لفترة تبدأ قبل 

 

اس اإلستحقاق المحاسبي، كما هو محدد في معايير المحاسبة الدولية في عندما تتبنى المنشأة أس .20
بعد تاريخ النفاذ هذا، ينطبق هذا المعيار على  –ألرغراض إعداد التقارير المالية –القطاع العام

 البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعد ذلك.
 

 (6000) 6محاسبة الدولي في القطاع العام سحب معيار ال
البيانات المالية الموحدة  " 6يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .25

 .2000الصادر عام  " ومحاسبة المنشآت المسيطر عليها
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 )الملحق( 6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   242 

 ملحق
 التعديالت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى

 

 إلى اإلشارات تعديل يتم ،2002 يناير 5في المطبقة العام القطاع في الدولية حاسبةالم معايير في
 ومحاسبة الموحدة المالية البيانات " 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من الحالية النسخة
 لموحدةا المالية البيانات " 6العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إلى "عليها المسيطر المنشآت

 ". والمنفصلة
 

األدوات  " 51)و( مييين معيييار المحاسييبة الييدولي فييي القطيياع العيييام 4يييتم إضييافة الفقييرة التالييية الييى الفقييرة 
 ":المالية: اإلفصاح والعرض

 

وم  ذلك، ينبغي أن تطبق المنشآت هذا المعيار على حصة في منشأة مسيطرة أو شركة زميلة 
 4أو  7أو  6لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أو مشروع مشترك تتم محاسبتها وفقا  

كأداة مالية. وفي هذه الحا ت، ينبغي أن تطبق المنشآت متطلبات اإلفصاح الواردة في معايير 
باإلضافة إلى تلك المتطلبات الواردة في هذا  4و 7و 6المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 المعيار. 
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 842 6لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس اإلستنتاجات

 اتسنتنا أساس اإل
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   6يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في    .1إستنتاج

رنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة القطاع العام هو عنصر هام في ب
والمعايير الدولية إلعداد التقارير  ستحقاقبين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإل

 لمنشآت القطاع العام. المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها وبين إن م   .8إستنتاج
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية إلعداد 

حياد عن المعيار الدولي التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث ال
إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة 
للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات 

ير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معاي
المقارنة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير  يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في "

 " المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.المالية
 

 13محاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديالت المقترحة على ، أصدر مجلس معايير ال8008في مايو    .3إستنتاج
كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت أهداف  ۱معيار من معايير المحاسبة الدولية

مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار والتعارض ضمن 
جراء تحسينات أخرى". تم إصدار معايير المحاسبة الدولية المعايير وتناول بعض قض ايا المقاربة وا 

 .8003النهائية في ديسمبر 
 

، إلى معيار المحاسبة 8000، الصادر في مايو 6إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    .4إستنتاج
" )المعاد صياغته عام  يهاالبيانات المالية الموحدة ومحاسبة المنشآت المسيطر عل " 82الدولي 
، وضعت الهيئة السابقة 8003. وفي أواخر عام 8003( والذي أُعيد إصداره في ديسمبر 1994

، مشروع تحسينات لتحقيق 1لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام
لقطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المقاربة حيث يكون مناسبا  بين معايير المحاسبة الدولية في ا

 .8003المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 

بعد تحسينه  82قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي    .5إستنتاج
والتعديالت  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي واتفق عموما  

التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 
في مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلطالع على  خدمة اإلشتراك الشاملةالوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 
                                                 

وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية.  -هة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدوليةتم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الج  ۱
وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس 

ر المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقاري
 الحاالت، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدال من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.

مجلس االتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام   2
 .8004تكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 
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 تلك في (.www.iasb.orgأسس اإلستنتاجات في الموقع اإللكتروني للمجلس على العنوان التالي: 
 المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار فيها يحيد التي الحاالت

 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح به،
 

لدولية في القطاع العام عن نصوص معيار المحاسبة لقد حاد مجلس معايير المحاسبة ا    .6إستنتاج
عندما قرر الحفاظ على طريقة حقوق الملكية كأسلوب لمحاسبة المنشآت المسيطر  82الدولي

عليها في البيانات المالية المنفصلة للمنشآت المسيطرة. ويدرك المجلس أن وجهات النظر حول 
ري في هذا الوقت إلغاء طريقة حقوق هذه المعالجة آخذة في التطور وأنه ليس من الضرو 

 الملكية بوصفها أحد الخيارات. 
 

نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير  82تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي    .2إستنتاج
 6. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 8003 ديسمبرالمالية الصادرة بعد 

 ديسمبرلالحقة الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة بعد التعديالت ا
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع 8003

بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على 
 بشأنها. قطاع العام ولم يشكل رأيا  منشآت ال

 

http://www.iasb.org/
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 دراسة حقوق النصويت المحنملة -إرشادات النتفيذ
  
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا اإلرشاديرافق 
 

 إعنبارات حقوق نصويت محنملة
 

 المقدمة 
ة ذات حقآوق تصآويت محتملآة. إال أنآه قآد يآتم إصآدارها ال تصدر معظم منشآآت القطآاع العآام أدوات ماليآ   1تنفيذ

مآآآن قبآآآل ماسسآآآات األعمآآآال الحكوميآآآة. لآآآذلك، قآآآد تمتلآآآك حكومآآآة مآآآا أو منشآآآأة قطآآآاع عآآآام أخآآآرى حقآآآوق 
 تصويت محتملة تخص ماسسات األعمال الحكومية.

 

بيانات الماليآة الموحآدة ال " 6من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44و 34و 33تتطلب الفقرات    8تنفيذ
ات فآآآآي سآآآآتثمار اإل " 2مآآآآن معيآآآآار المحاسآآآآبة الآآآآدولي فآآآآي القطآآآآاع العآآآآام  15و 14والفقرتآآآآان  والمنفصآآآآلة"
أو  ةمآآن المنشآآآأة دراسآآة وجآآآود وتآآأثير كافآآآة حقآآوق التصآآآويت المحتملآآة القابلآآآة للممارسآآآ الزميلآآآة" المنشآآآت
ئق والظآروف التآي تآاثر فآي حقآوق التصآويت . كما تتطلب كذلك أن يتم فحآص جميآع الحقآاحاليا  التحويل 
مآآآا عآآآدا نيآآآة اإلدارة والقآآآدرة الماليآآآة علآآآى ممارسآآآة أو تحويآآآل حقآآآوق التصآآآويت المحتملآآآة. وألن  ،المحتملآآآة

الحصآآص فآآي " 2مآآن معيآآار المحاسآآبة الآآدولي فآآي القطآآاع العآآام  6تعريآآف السآآيطرة المشآآتركة فآآي الفقآآرة 
يطرة، وألن ذلآآك المعيآآار مآآرتبط بمعيآآار المحاسآآبة الآآدولي فآآي " يعتمآآد علآآى تعريآآف السآآالمشآآاريع المشآآتركة

بمعيآآآار  أيضآآآا  فآآآهن هآآآذه اإلرشآآآادات ذات صآآآلة  ،مآآآن أجآآآل تطبيآآآق طريقآآآة حقآآآوق الملكيآآآة 2القطآآآاع العآآآام 
 .2المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 اإلرشادات
لية للمنشآآآأة مآآآن أجآآآل اإلسآآآتفادة مآآآن تعآآآرف السآآآيطرة علآآآى أنهآآآا صآآآالحية إدارة السياسآآآات الماليآآآة والتشآآآغي   3تنفيذ

تعريآف التآأثير الهآام علآى  2مآن معيآار المحاسآبة الآدولي فآي القطآاع العآام  2نشاطاتها. بينما تورد الفقآرة 
أنه صالحية المشاركة في قرارات السياسة التشغيلية والمالية للجهة المسآتثمر بهآا لكآن لآيس السآيطرة علآى 

السآيطرة المشآتركة علآى  2من معيآار المحاسآبة الآدولي فآي القطآاع العآام  6تلك السياسات. وُتعّرف الفقرة 
يآة ُملزمآة. وفآي هآذه السآياقات، تشآير إتفاقأنها مشاركة متفق عليها في السيطرة على نشآاط معآين بموجآب 

لذلك، تمتلآك المنشآأة سآيطرة  وتبعا  الصالحية إلى القدرة على القيام بأمر معين أو التأثير على أمر معين. 
بغآض النظآر عمآا  ،علآى ممارسآة تلآك الصآالحية حاليآا  أو سيطرة مشتركة أو تأثير هام عندما تكون قادرة 

إذا كانت السيطرة أو السيطرة المشآتركة أو التآأثير الهآام ظآاهرة بشآكل نشآط أو سآلبية فآي طبيعتهآا. وتآوفر 
هآآآذه  حاليآآآا  أو تحويلهآآآا  حقآآآوق التصآآآويت المحتملآآآة المحآآآتفظ بهآآآا مآآآن قبآآآل المنشآآآأة والتآآآي يمكآآآن ممارسآآآتها

القآآدرة. وال تكآآون القآآدرة علآآى ممارسآآة الصآآالحية قائمآآة عنآآدما تفتقآآر حقآآوق التصآآويت المحتملآآة للجآآوهر 
ي )يآآتم مآآثال  تحديآآد سآآعر الممارسآآة بطريقآآة تمنآآع الممارسآآة أو التحويآآل فآآي أي سآآيناريو عملآآي(. قتصآآاداإل

 القدرة على ممارسة الصالحية. وعليه، يتم دراسة حقوق التصويت المحتملة عندما توفر
 

مآن معيآار المحاسآبة الآدولي  40و 39تنشأ كذلك السيطرة والتأثير الهام في الظروف المبينآة فآي الفقآرتين    4تنفيذ 
 ،علآى التآوالي 2من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العآام  13و 18وفي الفقرتين  6في القطاع العام 

يآآة النسآآبية لحقآآوق التصآآويت. يعتمآآد معيآآار المحاسآآبة الآآدولي فآآي القطآآاع والتآآي تشآآتمل علآآى دراسآآة للملك
وينبغآآآي قآآراءة اإلشآآآارات إلآآى معيآآآاري  2و 6علآآى معيآآآاري المحاسآآبة الآآآدوليين فآآي القطآآآاع العآآام  2العآآام 

مآآآن اون وصآآآاعدا  علآآآى أنهآآآا ذات صآآآلة بمعيآآآار المحاسآآآبة  2و 6المحاسآآآبة الآآآدوليين فآآآي القطآآآاع العآآآام 
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. إال أنآه ينبغآي أن نتآذكر أن السآيطرة المشآتركة تنطآوي علآى مشآاركة السآيطرة 2طآاع العآام الدولي في الق
يآآآة ملزمآآآة ومآآآن المحتمآآآل أن يكآآآون هآآآذا الجانآآآب هآآآو العامآآآل المحآآآدد الرئيسآآآي. تعآآآد حقآآآوق إتفاقبموجآآآب 

التصآآويت المحتملآآة مثآآل خيآآارات شآآراء األسآآهم والآآدين القابآآل للتحويآآل قآآادرة علآآى تغييآآر سآآلطة تصآآويت 
ذا كآان مآن الممكآن ممارسآة أو تحويآل حقآوق التصآويت المحتملآة، تتغيآر  -منشأة مآا علآى منشآأة أخآرى وا 

لآذلك، يآتم تحديآد وجآود السآيطرة  وتبعآا  الملكية المشتركة لألسهم العادية التي تنطوي على حقوق تصويت. 
تقيآيم )أ( ثير الهآام بعآد )الذي يسمح تعريفها بآأن تكآون لمنشآأة واحآدة فقآط سآيطرة علآى منشآأة أخآرى( والتآأ

والفقآرتين  6مآن معيآار المحاسآبة الآدولي فآي القطآاع العآام  40و 39جميع العوامآل المآذكورة فآي الفقآرتين 
وبعآآد دراسآآة وجآآود وتآآأثير )ب(  ،علآآى التآآوالي 2مآآن معيآآار المحاسآآبة الآآدولي فآآي القطآآاع العآآام  13و 18

منشآآأة كافآآة الحقآآائق والظآآروف التآآي تآآاثر فآآي حقآآوق التصآآويت المحتملآآة. باإلضآآافة إلآآى ذلآآك، تبحآآث ال
نيآآآة اإلدارة والقآآآدرة الماليآآآة علآآآى الممارسآآآة أو التحويآآآل. ال تآآآاثر نيآآآة  هسآآآتثناءحقآآآوق التصآآآويت المحتملآآآة ب

 اإلدارة على وجود السلطة ومن الصعب تقييم القدرة المالية للمنشأة على الممارسة أو التحويل.
 

وذلآآك بعآآد دراسآآة  أخآآرىمبآآدئيا أنهآآا تسآآيطر أو تآآاثر بشآآكل هآآام علآآى منشآآأة  يمكآآن أن تسآآتنتج المنشآآاة   5تنفيآذ
ممارسآآآتها أو تحويلهآآآآا. إال أن المنشآآآآأة ال يمكآآآآن أن  حاليآآآآا  حقآآآوق التصآآآآويت المحتملآآآآة التآآآي تسآآآآتطيع 

عندما تكون حقوق التصويت المحتملة المحآتفظ بهآا مآن  أخرىتسيطر أو تاثر بشكل هام على منشأة 
لآذلك، تآدرس المنشآأة كافآة حقآوق التصآويت  تبعآا  . حاليآا  ابلة للممارسآة أو التحويآل قبل أطراف أخرى ق

عنآآآد  حاليآآآا  المحتملآآة التآآآي تحآآآتفظ بهآآآا ويحآآآتفظ بهآآآا أطآآآراف أخآآآرى والتآآآي يمكآآآن ممارسآآآتها أو تحويلهآآآا 
تحديد ما إذا كانت تسيطر أو تاثر بشكل هام على منشأة أخرى. على سبيل المثال، يتم دراسة جميآع 

سواء المحتفظ بها من قبل المنشآأة أو مآن قبآل طآرف آخآر. وعآالوة علآى ذلآك،  ،رات شراء األسهمخيا
يسآآمح تعريآآف السآآيطرة بآآأن يكآآون لمنشآآأة واحآآدة فقآآط سآآيطرة علآآى منشآآأة أخآآرى. لآآذلك، عنآآدما تمتلآآك 

فهنآآآه يآآآتم إعآآآادة تقيآآآيم العوامآآآل  ،فعليآآآة ومحتملآآآة ،ثنتآآآان أو أكثآآآر مآآآن المنشآآآآت حقآآآوق تصآآآويت هامآآآةإ
 لتحديد المنشأة التي تمتلك السيطرة. 40و 39المنصوص عليها في الفقرتين 

 

يآآتم تحديآآد النسآآبة المخصصآآة للمنشآآأة المسآآيطرة وحصآآص األقليآآة فآآي إعآآداد البيانآآات الماليآآة الموحآآدة    6تنفيآآذ
 والنسآآبة المخصصآة للمسآآتثمر الآذي يقآآوم بمحاسآآبة 6وفقآا  لمعيآآار المحاسآبة الآآدولي فآي القطآآاع العآام 

بشآكل فآردي  2طريقة حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هستخدامه بإستثمار 
 عتبآآآآارعلآآآآى أسآآآآاس حصآآآآص الملكيآآآآة الحاليآآآآة. ويآآآآتم تحديآآآآد النسآآآآبة المخصصآآآآة مآآآآع األخآآآآذ بعآآآآين اإل

 الممارسآآآآة النهائيآآآآة لحقآآآآوق التصآآآآويت المحتملآآآآة والمشآآآآتقات األخآآآآرى التآآآآي تآآآآوفر فآآآآي جوهرهآآآآا فرصآآآآة
 المرتبطة بحصة ملكية ما. يةقتصادعلى المنافع اإل حاليا  الحصول 

 

تمتلآآك المنشآآأة فآآي بعآآض الظآآروف ملكيآآة حاليآآة نتيجآآة معاملآآة معينآآة تمنحهآآا فرصآآة الحصآآول علآآى    2تنفيآآذ
أو الخآآآآدمات المسآآآآتقبلية المتوقعآآآآة المرتبطآآآآة بحصآآآآة ملكيآآآآة مآآآآا. وفآآآآي مثآآآآل هآآآآذه  يةقتصآآآآادالمنآآآآافع اإل

الممارسآة النهائيآة لحقآوق التصآويت  عتبآارد النسبة المخصصآة مآع األخآذ بعآين اإلالظروف، يتم تحدي
 . يةقتصادعلى المنافع اإل حاليا  المحتملة تلك والمشتقات األخرى التي تتيح للمنشأة فرصة الحصول 
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 858 6لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ

هنه ال األدوات المالية. ومع ذلك، ف وقياس إعتراف إرشادا  حول 89 يوفر معيار المحاسبة الدولي   2تنفيذ
ُيطبق على الحصص في المنشآت المسيطر عليها والشركات الزميلة والمنشآت المسيطر عليها بشكل 

التوحيد التناسبي )ج( طريقة حقوق الملكية أو  هستخدامومحاسبتها ب)ب( توحيدها )أ( مشترك التي يتم 
ندما تتيح األدوات التي على التوالي. وع 2و 2و 6وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أو الخدمات المستقبلية  يةقتصادتنطوي على حقوق تصويت محتملة فرصة الحصول على المنافع اإل
بهحدى الطرق المذكورة أعاله، ال تخضع  ستثمارالمتوقعة المرتبطة بحصة ملكية ما، وتتم محاسبة اإل

ت األخرى، يمكن إيجاد إرشادات . وفي كافة الحاال89 األدوات لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي
 .89حول محاسبة األدوات التي تحتوي على حقوق تصويت محتملة في معيار المحاسبة الدولي 
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 أمثلة نوضيحية
 .2و  2يعتبر هذا المثال مرافق فقط، ولكن ليس جزء  من من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

ناه جانب واحد من حق تصويت محتمل. ولدى تطبيق يوضح كل من األمثلة العشرة المذكورة أد 1مثال
، تبحث المنشأة في جميع الجوانب. ويمكن 2أو  2أو  6معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تحديد وجود سيطرة وتأثير هام وسيطرة مشتركة فقط بعد تقييم العوامل األخرى الموضحة في 
. ولغرض هذه األمثلة، يفترض أن تلك 2و 2و 6معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 العوامل األخرى ال تاثر على التحديد على الرغم من أنها قد تاثر عليه عند تقييمها.
 

 خيارات بسعر أعلى من سعر السوق
على التوالي من أسهم عادية تنطوي على حقوق تصويت  %80و %20تملك المنشأتان أ و ب  8مثال

ي المنشأة ج. وتبيع المنشأة أ نصف حصتها للمنشأة د وتشتري العام للمساهمين ف جتماعفي اإل
خيارات شراء من المنشأة د يمكن ممارستها في أي وقت بسعر أعلى من سعر السوق عند 

ذا تم ممارستها فهنها ستمنح المنشأة أ حصتها األصلية من الملكية بنسبة   %20إصدارها، وا 
 وحقوق التصويت الخاصة بها.

 

وهي  حاليا  أن الخيارات هي بسعر أعلى من سعر السوق، إال أنه يمكن ممارستها وعلى الرغم من  3مثال
في وضع السياسات التشغيلية والمالية للمنشأة ج، وذلك ألن  ستمرارتمنح المنشأة أ صالحية اإل

المنشأة أ قد تمارس خياراتها اون. ويتم البحث في وجود حقوق تصويت محتملة باإلضافة إلى 
، 6من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  40و 39ى الموضحة في الفقرتين العوامل األخر 

 ويتم تحديد أن المنشأة أ تسيطر على المنشأة ج.
 

 حق الشراء بسعر أعلى من القيمة العادلة
وهي  ،ايبوراكوم العام-على التوالي من مستشفى دونلم %80و %20تمتلك بلديتي دونلم وايبوراكوم  4مثال

عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي. ويدار المستشفى من قبل مجلس يتألف من منشأة قطاع 
عشر أمناء يتم تعيينهم من قبل البلديتين بما يتناسب مع حصص ملكيتهم في المستشفى. ويسمح 
النظام األساسي ألي من البلديتين ببيع بعض أو كامل حصة ملكيتها في المستشفى إلى بلدية 

وم دونلم ببيع نصف حصتها إلى بلدية فورميو، إال أن عقد البيع يمنح أخرى ضمن المنطقة. تق
من القيمة العادلة  %115دونلوم الحق في إعادة شراء حصة فورميو في المستشفى بمبلغ يساوي 

من حصة الملكية التي يتم تحديدها من قبل خبير تقييم مستقل. ويمكن ممارسة هذا الحق في أي 
ذا ما تمت ممارست والحق في تعيين  %20ه، فهنه يمنح دونلم ملكيتها األصلية بنسبة وقت، وا 

 على ذلك. بناء   أعضاء مجلس األمناء 
 

حصة الملكية المباعة إلى فورميو تتضمن دفع مبلغ يزيد عن  إستمالكومع أن الحق في إعادة  5مثال
في  ستمراراإلكما أنه يمنح دونلوم سلطة  حاليا  القيمة العادلة، إال أنه يمكن ممارسة هذا الحق 

ايبوراكوم العام، ألن دونلوم تستطيع ممارسة -وضع السياسات التشغيلية والمالية لمستشفى دونلم
حقها إلعادة شراء حصة فورميو اون. ويتم دراسة وجود حق محتمل لتعيين األمناء، باإلضافة 
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ويتم  6لقطاع العام من معيار المحاسبة الدولي في ا 40و 39للعوامل األخرى المبينة في الفقرتين 
 ايبوراكوم العام. -تحديد أن بلدية دونلم تسيطر على مستشفى دونلم

 

 إمكاتية الممارسة أو النحويل 
على التوالي من األسهم العادية التي  %30و %30و %40تمتلك المنشآت )أ( و)ب( و)ج(  6مثال

لمنشأة )أ( تمتلك العام لمساهمي المنشأة )د(. كما أن ا جتماعتنطوي على حقوق تصويت في اإل
خيارات شراء يمكن ممارستها في أي وقت بالقيمة العادلة لألسهم ذات العالقة وفي حال تم  أيضا  

إضافية من حقوق التصويت في المنشأة )د(، ويخفض حصص  %80ممارستها فهن ذلك يعطيها 
ذا ما تمت ممارسة الخيارات، ستسيطر المنشأة )أ(  %80المنشأتين )ب( و )ج( إلى  لكل منهما. وا 

من نصف سلطة التصويت. ويتم دراسة وجود حقوق تصويت محتملة باإلضافة إلى على أكثر 
، 2من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  40و 39العوامل األخرى المبينة في الفقرتين 

 ويتم تحديد بأن المنشأة )أ( تسيطر على المنشأة )د(. 
 

 إمكاتية ممارسة الحقوق  
-مع حكومات واليتي بركسيا وموتينا بهنشاء جامعة بوال تفاقلية باإلرانديس الفيدراأتقوم حكومة  2مثال

إلورو بالقرب من مدن بولو وبركسيا والورو وموتينا، التي تقع بالقرب من -إلورو. وتقع جامعة بوال
بعضها البعض على الحدود بين الواليتين. وينص التشريع الفدرالي الذي تم إنشاء الجامعة بموجبه 

وزير التعليم الفدرالي تعيين أربعة أعضاء من أصل عشرة يقع على عاتقهم مساولية على أنه يحق ل
إدارة الجامعة. وُيمنح وزيري التعليم في واليتي بركسيا وموتينا الحق في تعيين ثالثة أعضاء لكل 

 ،من صافي أصول الجامعة %40منهما. وينص التشريع أيضا  على أن الحكومة الفدرالية تملك 
لكل منها.  ويمنح التشريع الفدرالي وزير التعليم الحق في  %30ملك حكومات الوالياتفي حين ت

مع حقه في تعيين عضوين  ،من صافي أصول الجامعة %80الحصول على ملكية إضافية بنسبة 
على تقدير الوزير الفدرالي. ويتطلب هذا أن  بناءا  إضافيين. ويمكن ممارسة هذا الحق في أي وقت 

ة الفدرالية لكل حكومة والية القيمة العادلة لصافي أصول الجامعة المستملكة. وفي تدفع الحكوم
 ،من صافي أصول الجامعة %60فهنها ستملك  ،حال قامت الحكومة الفدرالية بممارسة حقها

وهذا من شأنه أن يقلل من ملكية حكومات  ،وسيحق لها تعيين ستة أعضاء من أصل عشرة
 مع حق كل منها في تعيين عضوين.  ،الكل منه %80الواليات إلى 

 
باإلضافة إلى العوامل  ،ويتم دراسة وجود الحق المحتمل بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الجامعة 2مثال

 18الفقرتين  6من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  40و 39األخرى المبينة في الفقرتين 
 ىويتم تحديد أن الحكومة الفدرالية تسيطر عل 2ام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع 13و

 إلورو. -جامعة بوال
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الحقوق األخرى الني يمكن أن نزيد من سلطة نصويت متشأة ماا أو نحاد مان سالطة النصاويت لمتشاأة 
 أخرى
على التوالي من األسهم العادية التي  %40و %35و %85تملك المنشآت )أ( و)ب( و)ج(  9مثال

)ب(  د(. وتملك المنشأتين(عام للمساهمين في المنشأة  إجتماعي تنطوي على حقوق تصويت ف
و)ج( أيضا  شهادات اسمية يمكن ممارستها في أي وقت بسعر ثابت وتوفر حقوق تصويت 
محتملة. وتملك المنشأة )أ( خيار شراء من أجل شراء هذه الشهادات االسمية في أي وقت مقابل 

 ،سيكون بهمكان المنشأة )أ( زيادة حصة ملكيتها ،شراءسمي. وفي حال تمت ممارسة خيار الإمبلغ 
)مما يخفض حصة المنشأة  %51وبالتالي زيادة حقوقها في التصويت في المنشأة )د( إلى نسبة 

 (.%86و حصة المنشأة )ج( إلى  %83)ب( إلى 
 

تقييم  دعن عتبارإال أنها ُتاخذ بعين اإل ،ورغم أن الشهادات االسمية غير مملوكة للمنشأة )أ( 10مثال
من قبل المنشأتين )ب( و)ج(. وعادة حينما ُيطلب إجراء  حاليا  ألنه يمكن ممارستها  ،السيطرة

ال  ،معين )مثل شراء أو ممارسة حق آخر( قبل أن يكون للمنشأة ملكية في حق تصويت محتمل
سمية في جوهرها قبل المنشأة. غير أن الشهادات اإلُيعتبر هذا الحق على أنه محتفظ به من 

حيث أنه يتم تصميم بنود خيار الشراء من أجل ضمان مركز  ،محتفظ بها من قبل المنشأة )أ(
المنشأة )أ(. إن الجمع بين خيار الشراء والشهادات االسمية يعطي المنشأة )أ( سلطة وضع 

ممارسة الخيار  حاليا  وذلك ألنه بهمكان المنشأة )أ(  ،السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة )د(
من معيار  40و 39دراسة العوامل األخرى المبينة في الفقرتين  أيضا  الشهادات االسمية. ويتم و 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  13و 18و الفقرتين  6المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .تسيطر على المنشأة )د( ،و ليس المنشأة )ب( أو )ج( ،ويتم تحديد أن المنشأة )أ( ،2العام 

 

الحقوق األخرى الني يمكن أن نزيد من سلطة نصويت متشأة ماا أو نحاد مان سالطة النصاويت لمتشاأة 
 مثال ب – أخرى
على التوالي من سلطة توليد الكهرباء  %40و %35و %85تملك مدن ديفا وأوكسونيا وأسكا  11مثال

لنظام وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي. ويمنح ا ،أسكا-أوكسونيا-ديفا
األساسي المدن حقوق تصويت في إدارة السلطة وحق الحصول على الكهرباء التي تولدها السلطة. 
وتتناسب حقوق التصويت وكمية الكهرباء التي يتم الحصول عليها مع حصة ملكيتهم في السلطة. 

ت( في ويمنح النظام األساسي لكل من أوكسونيا وأسكا حق زيادة ملكيتها )وبالتالي حقوق التصوي
في أي وقت بسعر تجاري متفق عليه بين المدن الثالثة. كما يمنح النظام  %10السلطة بنسبة 

من  %80في السلطة من أوكسونيا وما نسبته  %15ما نسبته  إستمالكاألساسي ديفا الحق في 
فهنها سوف تزيد من حصة  ،أسكا في أي وقت مقابل عوض اسمي. وفي حال مارست ديفا حقها

-أوكسونيا-وستزيد بالتالي من حقوق التصويت الخاصة بها في سلطة توليد الكهرباء ديفاملكيتها 
وملكية  %80. ومن شأن هذا أن يادي إلى تخفيض ملكية أوكسونيا إلى %60أسكا إلى نسبة 

 .%80أسكا إلى 
 

ديفا إال أن حق  ،سكا حق زيادة نسبة ملكيتهماا  ورغم أن النظام األساسي يمنح كل من أوكسونيا و  18مثال
سمي منصوص عليه في النظام األساسي إالشامل لشراء حصة األغلبية في السلطة مقابل عوض 

هو مصمم في جوهره لضمان مركز ديفا. أما الحق الذي تحتفظ به ديفا فيمنحها القدرة على وضع 
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ا وذلك ألنه بهمكانه ،أسكا-أوكسونيا-السياسات التشغيلية والمالية لسلطة توليد الكهرباء ديفا
ممارسة حقها في زيادة ملكيتها وبالتالي زيادة حقوق التصويت الخاصة بها في أي وقت. ويتم 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  40و 39دراسة العوامل األخرى المبينة في الفقرتين  أيضا  
ن ديفا، ويتم تحديد أ ،2من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  13و 18والفقرتين  6العام 

 أسكا.-أوكسونيا-وليس أوكسونيا أو أسكا، تسيطر على سلطة توليد الكهرباء ديفا
 

 مثال أ -تية اإلدارة 
من األسهم العادية التي تنطوي على حقوق  %1/3 33تملك كل من المنشآت )أ( و)ب( و)ج(  13مثال

و)ج(  عام للمساهمين في المنشأة )د(. ويحق لكل من المنشآت )أ( و)ب( إجتماعتصويت في 
تعيين مديرين اثنين في مجلس إدارة المنشأة )د(. كما تملك المنشأة )أ( خيارات شراء يمكن 

فهنها ستمنح المنشأة )أ( جميع حقوق  ،وفي حال تم ممارستها ،ممارستها بسعر ثابت في أي وقت
لم تصوت حتى إذا  ،التصويت في المنشأة )د(. وال تنوي إدارة المنشأة )أ( ممارسة خيارات الشراء

المنشأتين )ب( و)ج( بالطريقة ذاتها التي تصوت بها المنشأة )أ(. ويتم دراسة وجود حقوق 
من معيار المحاسبة الدولي في  40و 39التصويت المحتملة والعوامل األخرى المبينة في الفقرتين 

تم تحديد أن وي ،2من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  13و 18والفقرتين  6القطاع العام 
 المنشأة )أ( تسيطر على المنشأة )د(. و ال تاثر نية إدارة المنشأة )أ( على التقييم.

 

 ب4مثال  -تية اإلدارة
 ،من سلطة مياه تولوسا ولوتيتيا وماسيليا %1/3 33تمتلك كل من مدن تولوسا ولوتيتيا وماسيليا  14مثال

ربط مدن تولوسا ولوتيتيا وماسيليا وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي من أجل 
بشبكة مياه للشرب مع عدد من المدن والقرى النائية. ويمنح النظام األساسي لكل مدينة صوت 

وحق تعيين عضوين اثنين عن كل منها. ويقوم األعضاء بهدارة  ،مساٍو في إدارة سلطة المياه
تولوسا الحق في شراء ملكية لوتيتيا عن المدن. كما يمنح النظام األساسي مدينة  ةالسلطة بالنياب

والذي يمكن ممارسته في أي وقت من قبل محافظ بلدية تولوسا. وفي حال  ،وماسيليا بسعر محدد
تم ممارسة هذا الحق، سيكون لمدينة تولوسا اإلدارة المطلقة لسلطة المياه إضافة إلى حقها في 

حتى  ،رسة حق شراء كامل ملكية السلطةتعيين جميع األعضاء. وال ينوي محافظ بلدية تولوسا مما
ن صوت األعضاء الذين تم تعيينهم من قبل مدينتي لوتيتيا وماسيليا ضد األعضاء الذين تم  وا 
تعيينهم من قبل مدينة تولوسا. ويتم دراسة وجود حقوق التصويت المحتملة والعوامل األخرى المبينة 

من  13و 18والفقرتين 6القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي في 40و 39في الفقرتين 
ويتم تحديد أن تولوسا تسيطر على سلطة مياه تولوسا  ،2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ولوتيتيا وماسيليا. كما أن نية محافظ بلدية تولوسا ال تاثر على التقييم.
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 6لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية   852 

 أ 5مثال  -القدرة المالية
على التوالي من األسهم العادية التي تنطوي على حقوق  %45و  %55تملك المنشأتان )أ( و)ب(  15مثال

عام للمساهمين في المنشأة )ج(. وتحتفظ المنشأة )ب( أيضا  بأدوات دين  إجتماعتصويت في 
قابلة للتحويل إلى أسهم عادية خاصة بالمنشأة )ج(. ومن الممكن تحويل الدين في أي وقت بسعر 

وفي حال تم تحويله فأنه سوف يكون على المنشأة  ،مقارنة مع صافي أصول المنشأة )ج( ،كبير
ذا كان البد من تحويل الدين إقتراض)ب(  فهن المنشأة )ب(  ،أموال إضافية بغرض التسديد. وا 

 .%30من حقوق التصويت وسوف تتقلص حصة المنشأة )أ( إلى  %20سوف تحتفظ بما نسبته 
 

وتمنح خاصية التحويل  حاليا  أنه يمكن تحويلها إال  ،ورغم أن أدوات الدين قابلة للتحويل بسعر كبير 16مثال
المنشأة )ب( صالحية وضع السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة )ج(. ويتم دراسة وجود حقوق 

من معيار المحاسبة الدولي في  40و 39التصويت المحتملة والعوامل األخرى المبينة في الفقرتين 
ويتم تحديد أن  ،2ر المحاسبة الدولي في القطاع العام من معيا 13و 18والفقرتين  6القطاع العام 
تسيطر على المنشأة )ج(. كما أن القدرة المالية للمنشأة )ب(  ،وليس المنشأة )أ( ،المنشأة )ب(

 على دفع سعر التحويل ال تاثر على التقييم.
 

 مثال ب -القدرة المالية
صص التي تنطوي على حقوق على التوالي من الح %45و %55تملك مدينتي ملينا ونيوتن  12مثال

وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي لتقديم  ،تصويت في هيئة إذاعة ملينا نيوتن
خدمات البث والتلفزة للمناطق. يمنح النظام األساسي مدينة نيوتن خيار شراء حصة إضافية بنسبة 

ع صافي أصول مدينة نيوتن. مقارنة م ،في السلطة من مدينة ملينا بسعر كبير في أي وقت 85%
تمويل إضافي بغرض  إقتراضوفي حال تم ممارسة هذا الحق فهنه سوف يكون على مدينة نيوتن 

ذا كان البد من ممارسة الخيار من حقوق  %20فهن مدينة نيوتن سوف تحتفظ بنسبة  ،التسديد. وا 
 .%30التصويت وسوف تتقلص حصة مدينة ملينا إلى 

 

وتمنح خاصية الممارسة  حاليا  إال أنه يمكن ممارسته  ،للممارسة بسعر كبيرورغم أن الخيار قابل  12مثال
لمدينة نيوتن صالحية وضع السياسات المالية والتشغيلية لهيئة إذاعة ملينا نيوتن. ويتم دراسة وجود 

من معيار المحاسبة  40و 39حقوق التصويت المحتملة والعوامل األخرى المبينة في الفقرتين 
، ويتم تحديد أن مدينة نيوتن، وليس مدينة ملينا، تسيطر على هيئة 6لقطاع العام الدولي في ا

 اإلذاعة. كما أن القدرة المالية لمدينة نيوتن على دفع سعر الممارسة ال تاثر على التقييم.
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 82مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 72 الدولي المحاسبة معيار مع مقارتة
 

 رئيسي بشكل مستمد مالية الموحدة والمنفصلة""البيانات ال 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا إصدار وقت وفي(. 8003) " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" 82الدولي المحاسبة معيار من

 الدولي المعيار تطبيق إمكانية في العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس يبحث لم المعيار،
 على" المتوقفة والعمليات البيع برسم بها المحتفظ المتداولة غير ألصولا " 5 المالية التقارير إلعداد
 التي التعديالت 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يعكس ال لذلك،. العام القطاع منشآت
 وفيما. 5 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إصدار عند 82 الدولي المحاسبة معيار على ُأجريت

 : 82 الدولي المحاسبة ومعيار 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية ختالفاتاإل يلي
 المحاسبة معيار ضمن 82 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 6 العام القطاع في الدولي
 .العام

 السيطرة كانت إذا ما حول محددة إرشادات على 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يحتوي 
 (.41-82 الفقرات) العام القطاع سياق في قائمة

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي األداء بيان" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم نوم. 82 الدولي المحاسبة معيار

 المسيطر المنشأة"و" المسيطرة المنشأة"و" اإلقتصادية المنشأة"و" الملكية حقوق/األصول صافي"و
 معيار في المرادفة المصطلحات أما. 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" عليها

 الشركة"و" األم الشركة"و" المجموعة"و" الملكية حقوق"و" الدخل انبي" فهي 82 الدولي المحاسبة
 ". التابعة

 معيار في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 
 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 82 الدولي المحاسبة

 لمحاسبة الملكية حقوق طريقة إستخدام للمنشآت 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يجيز 
 . المسيطرة للمنشآت المنفصلة المالية البيانات في عليها المسيطر المنشآت

 قائمة عن اإلفصاح المسيطرة المنشآت من 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب 
 المحاسبة معيار أما((. أ)68 لفقرةا) الموحدة المالية البيانات في عليها المسيطر الهامة بالمنشآت
 نص 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويتضمن. اإلفصاح هذا يقتضي فال 82 الدولي
 المنشأة ضمن المنشآت بين والمعامالت األرصدة كافة ستبعادإ عدم للمنشآت يجيز إنتقالي

 تبني أول تاريخ بعد سنوات ثالث اللخ معين تاريخٍ  في تبدأ التي التقارير إعداد لفترات اإلقتصادية
 . إنتقالية أحكاما   82 الدولي المحاسبة معيار يتضمن وال(. 62-65 الفقرات) المعيار لهذا

 القطاع سياق تعكس إضافية توضيحية أمثلة 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
  .العام
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 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الزميلة المنشآتاإلستثمارات في 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة عيارم إن
 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي"  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة ( "9002 عام في المنقح) 92

 التابع لعاما القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي.  الدولية
 مؤسسة من بتصريح وذلك 92 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإلتحاد

 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن جليزية،اإلن باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 20 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 s@ifrs.orgpublication: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  ةالدولي معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards,” and“ إن

“International Financial Reporting Standards” معايير لجنة لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .سةالمؤس هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال الدولية، المحاسبة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 ستثمارات في المنشآت الزميلةإلا -7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 9054يناير  55

 

في مايو من  االستثمارات في المنشآت الزميلة" " 7لدولي في القطاع العام تم إصدار معيار المحاسبة ا
 . 9000عام 

 

 7، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 9006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه. 

 

معايير القطاع العام من خالل  7ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (9055)الصادرة في أكتوبر  9055التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (9050)الصادرة في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  الصادر في والقياس عترافاإلاألدوات المالية:  " 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (9050يناير 

  (9050)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 معيار التأثير طبيعة األثر الفقرة المتأثرة

 9055 أكتوبر ينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالتحس تم إلغاءه مقدمة القسم
 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 5

 9050 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير التحسينات على 

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 9

 9050نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  يلتعد 59

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 90

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 95

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 94

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 95

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 27

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 22

 9050يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 22

 9050 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير التحسينات على  دجدي أ47
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 اإلستثمارات في المنشآت الزميلة
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. 42-5 الفقرات في مبين " اإلستثمارات في المنشآت الزميلة " 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 أساس سياق في 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى

 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي اإلستنتاجات
 وتطبيق إلختيار أساسا   "واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات اسبية،المح السياسات" 2 العام القطاع

 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات
 



 اإلستثمارات في المنشآت الزميلة 

 7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  962 

  النطاق
تطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانـات الماليـة بموجـس سسـاس اإلسـتحقاق المحاسـبي  .5

ــل مســتثمر ــي محاســبة اإلســتثمارات مــ   ب ــار ف ــ  يــ د   هــ ا المعي ــةي حي ــي الشــركات الزميل ف
اإلستثمار في الشـركة الزميلـة ىلـإل اإلحتفـاص بحلـة ملكيـة علـإل شـكل حلـة مسـاهمة سو هيكـل 
حقــوق ملكيــة رســمي علــرل وعلــإل كــل حــال فــإ   لــث ا ينطبــق علــإل اإلســتثمارات فــي الشــركات 

   -الزميلة م   بل:

 م سسات رسس المال  و الملاطري سو  (س)
والمنشــآت المشــابمة بمــا فــي  لــث  تئتمــا مشــترث ولــناديق اإل لــناديق اإلســتثمار ال (س)

 لناديق التأمي  المرتبطة باإلستثمارل 
 

 العجز سو الفاتئض ضم  العادلة القيمة في بالتغيرات اإلعتراف مع العادلةي بالقيمة ُتقاس التي
: ليةالما األدوات " 62 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا التغير فترة لالل

 التي اإلفلاحات تجر  س  اإلستثمار ه ا تملث التي المنشأة علإل ويتعي ل "والقياس اإلعتراف
 (ل و)34 الفقرة تتطلبما

 

والتيي تقياس  55وقياس الحصص المعرفة فيي الفقيرة  عترافيمكن العثور على اإلرشادات حول اإل .9
لتغييير، ي الفيائض أو العجيز فيي فتيرة ابالتغييرات في القيمة العادلة ف عترافبالقيمة العادلة، مع اإل

 .  92في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

يوفر هذا المعيار أساسا  لمحاسبة حصص الملكية في الشركات الزميلية. ويعنيي هيذا أن اإلسيتثمار  .2
في منشأة أخرى يعرض المستثمر للمخاطر والمكافئات المرتبطة بحصية الملكيية. وينطبيق المعييار 

ط عليى اإلسيتثمارات فيي هيكيل حقيوق الملكيية الرسيمي )أو ميا يقابليه( الخياص بالجهية المسيتثمر فق
بهييييا. ويعنييييي هيكييييل حقييييوق الملكييييية الرسييييمي أسييييهم رأس المييييال أو شييييكال  مكافئييييا  ميييين رأس المييييال 

الملكية، ويمكين أن تشيمل هياكيل حقيوق ملكيية أخيرى  إئتمانالمستخدم، مثل الوحدات في صندوق 
قيييياس حصييية المسيييتثمر بشيييكل موثيييوق. وعنيييدما يعيييرف هيكيييل حقيييوق الملكيييية بشيييكل حييييم يمكييين 

 ضعيف، فإنه ال يكون باإلمكان الحصول على قياس موثوق لحصة الملكية. 
 
ويمكيين أن يشييار إلييى بعييض المسيياهمات ميين قبييل منشييآت القطيياع العييام "كإسييتثمار"، لكنهييا قييد ال  .4

ميين الممكيين أن تقييوم منشييأة فييي القطيياع العييام تييؤدي إلييى نشييوء حصيية ملكييية. وعلييى سييبيل المثييال ف
بعمييل إسييتثمار هائييل فييي تطييوير مستشييفى تملكييه وتييديره مؤسسيية خيرييية. وبينمييا تعتبيير مثييل هييذه 
المسييياهمات غيييير تبادليييية فييييي طبيعتهيييا، فإنهيييا تسيييمح لمنشييييأة القطييياع العيييام بالمشييياركة فييييي إدارة 

لقطيياع العييام بسييبب إسييتعمالها ل مييوال المستشييفى، وتكييون المؤسسيية الخيرييية مسييئولة تجيياه منشييأة ا
العامييية. إال أن المسييياهمات المقدمييية مييين قبيييل منشيييأة القطييياع العيييام ال تشيييكل حصييية ملكيييية، حييييم 
تبحم المؤسسة الخيريية عين تموييل بيديل، وبهيذا تمنيع منشيأة القطياع العيام مين المشياركة فيي إدارة 

مخياطر وال تتمتيع بالمكافئيات المرتبطية المستشفى. وعليه، فإن منشأة القطاع العام غيير معرضية لل
 بحصة الملكية. 
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 ُيطبق ه ا المعيار علإل جميع منشآت القطاع العام عدا م سسات األعمال الحكوميةل  .5
 

" الصييادرة عيين مجلييس معييايير  المقدميية إلييى معييايير المحاسييبة الدولييية فييي القطيياع العييام توضييح " .6
األعمال الحكوميية تطبيق المعيايير الدوليية إلعيداد  المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات

 مؤسسييات األعمييالالتقييارير المالييية الصييادرة عيين مجلييس معييايير المحاسييبة الدولييية. ويييرد تعريييف 
 ".   عرض البيانات المالية " 5الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 تعريفات 

   -يار حسس المعاني المحددة لما:تستلدم الملطلحات التالية في ه ا المع .7
 

هي المنشأةي بما في  لث بما في  لث المنشأة  ات مس ولية  (Associate) الزميلة المنشأة
محدودة مثال  لث المشروع المشترث التي يكو  للمستثمر فيما نفو  كبيري وهي ليست منشأة 

 مسيطر عليما وا مشروعًا مشتركًا للمستثمرل 
 

هو سسلوس محاسبي يتم  )لغرض ه ا المعيار( (Equity method) يةسسلوس حقوق الملك
م  لالله تسجيل اإلستثمار مبدتئيًا بمقدار التكلفةي وتعدل بعد  لث حسس التغير بعد اإلمتالث 
في حلة المستثمر في لافي سلول/ حقوق الملكية للشركة المستثمر بماي ويعكس الفاتئض 

 كة المستثمر بمال سو العجز في سساس نتاتئج عمليات الشر 
 

)لغرض ه ا المعيار( هو لالحية المشاركة في  (Significant influence) التأثير المام
 رارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بماي ولكنه ليس سيطرة علإل تلث 

 السياساتل 
 

ام األلرى في ه ا ُتستلدم الملطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع
  اتئمة الملطلحاتي ويعاد  كرها في ه ه المعايير المعيار بنفس المعنإل ال   ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقلل  المعرفة
 

إن البيانات المالية لمنشأة ليست لديها منشأة مسيطر عليها أو شركة زميلة أو مشيارك فيي مشيروع  .2
   مشترك ال تعتبر بيانات مالية منفصلة.

 

البيانييييات المالييييية )أ( البيانيييات المالييييية المنفصييييلة هييييي تلييييك البيانييييات التيييي تعييييرض باإلضييييافة إلييييى  .2
طريقية حقيوق الملكيية  إسيتخدامالبيانات المالية التي ييتم فيهيا محاسيبة اإلسيتثمارات ب)ب( الموحدة و

بصيييورة  البيانييات الماليييية التيييي يييتم فيهيييا توحييييد حصييص المشييياركين فيييي المشيياريع المشيييتركة)ج( و
 تناسبية. ويجوز إرفاق أو عدم إرفاق البيانات المالية المنفصلة بهذه البيانات المالية. 

 

، 6ميين معيييار المحاسييبة الييدولي فييي القطيياع العييام  56الفقييرة )أ( يجييوز للمنشييآت المعفيياة بموجييب  .50
حاسيييبة مييين معييييار الم 2بموجيييب الفقيييرة )ب( " مييين التوحييييد البيانيييات الماليييية الموحيييدة والمنفصيييلة"

أو " مين تطبييق التوحييد التناسيبي،  الحصص في المشاريع المشيتركة ، "2الدولي في القطاع العام 
أن تعييرض بيانييات مالييية منفصييلة )ج( ميين هييذا المعيييار لتطبيييق أسييلوب حقييوق الملكييية 52الفقييرة 

 كبيانات مالية خاصة بها. 
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 التأثير المام 
علييى الجهيية المسييتثمر بهييا مسييألة حكييم مبنييية علييى  تعتبيير مسييألة مييا إذا كييان للمسييتثمر تييأثير هييام .55

طبيعية العالقية بييين المسيتثمر والمسيتثمر بييه، وعليى تعرييف التييأثير الهيام فيي هييذا المعييار. ويطبييق 
علييى شييكل مسيياهمة أو هيكييل  هييذا المعيييار فقييط علييى المنشييآت حيييم يكييون للمنشييأة حصيية ملكييية.

 رسمي آخر لحقوق الملكية 

 

 -هام للمستثمر عادة من خالل واحدة أو أكثر من الطرق التالية:يتضح وجود التأثير ال .59
  ؛التمثيل في مجلس اإلدارة أو هيئة إدارية عليا مكافئة في الجهة المستثمر بها (أ)
المشاركة في عملية وضع السياسات بما في ذلك المشاركة في القرارات حيول أربياح األسيهم  (ب)

   ؛المماثلةأو التوزيعات 
   ؛ين المستثمر والمستثمر بهالمعامالت الهامة ب (ج)
 أو  ؛تبادل الموظفين اإلداريين (د)
 (  توفير المعلومات الفنية الضرورية. هـ)
 

أو  %90عليى  المسييطرة(المنشيآت )إذا حاز المسيتثمر بطريقية مباشيرة أو غيير مباشيرة مين خيالل  .52
ا لييم يمكيين أكثيير ميين قييوة التصييويت فييي المنشييأة المسييتثمر بهييا، فإنييه يفتييرض أن لديييه تييأثير هييام ميي

وبالمقابييل إذا حيياز المسييتثمر بطريقيية مباشييرة أو غييير مباشييرة ميين  .إثبييات أن هييذا ليييس هييو الواقييع
ميين قييوة التصييويت فييي المنشييأة المسييتثمر بهييا،  %90، علييى أقييل ميين المسيييطرة(المنشييآت )خييالل 

ذا فإنه يفترض عدم قدرة المستثمر عليى التيأثير الهيام إال إذا أمكين إثبيات وجيود مثيل هيذا ا لتيأثير واذ
تيييوفر لمسيييتثمرين آخيييرين ملكيييية هامييية أو ملكيييية أكثريييية فيييإن ذليييك ال يمنيييع مييين وجيييود تيييأثير هيييام 

 للمستثمر.
 

أدوات دييين أو )ج( خيييارات شييراء أسييهم، أو )ب( ضييمانات أسييهم، أو )أ( يمكيين أن تملييك المنشييأة  .54
خيرى مين المحتميل، إذا أدوات مشيابهة أ)د( أدوات حقوق ملكية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، أو 

تم ممارستها أو تحويلها، أن تعطي المنشأة حقوق تصويت إضافية أو تخفض مين حقيوق تصيويت 
الطرف اآلخر على السياسات المالية والتشغيلية للمنشيأة األخيرى )أي حقيوق التصيويت المحتملية(. 

هييا، بمييا فييي ذلييك ممارسييتها أو تحويل حاليييا  إن وجييود وأثيير حقييوق التصييويت المحتمليية التييي يمكيين 
مييا إذا  محقييوق التصييويت المحتمليية التييي تحييتفظ بهييا منشييآت أخييرى، ُتؤخييذ بعييين اإلعتبييار عنييد تقيييي

 حالييييا  للممارسييية أو التحوييييل  ةكيييان للمنشيييأة تيييأثير هيييام. وال تكيييون حقيييوق التصيييويت المحتملييية قابلييي
ع حييدم مسيييتقبلي عنييدما ال يمكيين مييثال ممارسييتها أو تحويلهييا حتييى تيياريخ مسييتقبلي معييين أو وقييو 

 معين.
 

أثناء تقييم ما إذا كانت حقيوق التصيويت المحتملية تسياهم فيي التيأثير الهيام، تفحيص المنشيأة جمييع  .55
الحقييائق والظييروف )بمييا فييي ذلييك شييروط ممارسيية حقييوق التصييويت المحتمليية وأييية ترتيبييات إلزامييية 
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المحتملية، باسيتثناء نيية أو جمياعي( التيي تيؤثر عليى الحقيوق  يتم دراستها بشيكل فيردي أخرى سواء  
 اإلدارة والقدرة المالية على الممارسة أو التحويل.

  

تفقد المنشأة التيأثير الهيام عليى الجهية المسيتثمر بهيا عنيدما تفقيد سيلطة المشياركة فيي اتخياذ قيرارات  .56
 السياسة المالية والتشغيلية لتلك الجهية المسيتثمر بهيا. ويمكين أن يحيدم فقيدان التيأثير الهيام ميع أو
بدون تغير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية. ويمكن أن يحدم، عليى سيبيل المثيال، عنيدما 
تصييبح الشييركة الزميليية خاضييعة لسيييطرة حكوميية معينيية أو محكميية أو مييدير أو ُميينظ م. ويمكيين أن 

 نتيجة اتفاق إلزامي. أيضا  يحدم 
 

 طريقة حقوق الملكية
باإلسيتثمار فيي شيركة زميلية بسيعر التكلفية وييتم  أولييا   رافعتيبموجب طريقية حقيوق الملكيية، ييتم اإل .57

بحصييية الفيييائض أو العجيييز الجهيية المسيييتثمر بهيييا بعيييد  عتييرافزيييادة أو إنقييياص المبلييي  المسيييجل لإل
الفيائض أو العجيز الجهية المسيتثمر بهيا فيي حسياب  ةبحص عترافتاريخ اإلندماج بالشراء. ويتم اإل

لتوزيعيييات المسيييتلمة مييين الجهييية المسيييتثمر بهيييا مييين المبلييي  اليييربح أو الخسيييارة للمسيييتثمر. وتخفيييض ا
للتغييرات فيي  أيضيا  المسجل لإلستثمار. ويمكن أن تكون التعيديالت عليى المبلي  المسيجل ضيرورية 

الحصيية التناسييبية الخاصيية بالمسييتثمر فييي الجهيية المسييتثمر بهييا الناشييئة ميين التغيييرات فييي حقييوق 
بهيييا فيييي حسييياب الفيييائض أو العجيييز للجهييية  عتيييرافاإل الملكيييية للجهييية المسيييتثمر بهيييا التيييي ليييم ييييتم

المسيييتثمر بهييييا. وتتضييييمن هيييذه التغيييييرات تلييييك التيييي تنشييييأ ميييين إعيييادة تقييييييم الممتلكييييات والمصييييانع 
بحصيييية المسيييتثمر فيييي تلييييك  عتيييرافوالمعيييدات ومييين فروقييييات تحوييييل الصيييرف األجنبييييي. وييييتم اإل

 /حقوق الملكية الخاصة به.األصولالتغيرات مباشرة في صافي 
 

عنيدما توجيد حقييوق التصيويت المحتملية، يييتم تحدييد حصيية المسيتثمر فيي الفييائض أو العجيز الجهيية  .52
/حقوق الملكييية للجهيية المسييتثمر بهييا علييى أسيياس األصييولالمسييتثمر بهييا وفييي التغيييرات فييي صييافي 

 حصص الملكية الحالية، وال تعكس احتمالية ممارسة أو تحويل حقوق التصويت المحتملة.
 

 حقوق الملكية تطبيق طريقة
طريقـة حقـوق الملكيـة فيمـا عـدا الحـاات  إسـتلدامتتم محاسبة اإلسـتثمار فـي الشـركة الزميلـة ب .52

 -التالية:
هنـاث دليـل بأنـه  ـد تــم ىسـتمالث اإلسـتثمار واإلحتفـاص بـه بشــكل حلـر  بمـدف التلـرف بــه  (أ)

   ؛شمرًا م  اإلستمالث وس  اإلدارة تبح  بنشاط ع  مشتر   26لالل 
ي 2مـ  معيـار المحاسـبة الـدولي القطـاع العـام  22ق اإلسـتثنا  الـوارد فـي الفقـرة عندما ينطب (ب)

فــي الشــركة الزميلــة بعــدم عــرض  تىســتثمارا سيضــاً الــ   يتــيش للشــركة المســيطرة التــي تملــث 
 سو  ؛البيانات المالية الموحدة

   -عندما ينطبق جميع ما يلي: (ج)
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 -:يكو  المستثمر عبارة (2)

 سيطر عليما ومملوكة بالكاملي وم  غير المرجش وجـود المستثمر عبارة ع  منشأة م
مستلدمي  للبيانات المالية التي يتم ىعدادها م  لالل تطبيق طريقة حقوق الملكيـة 

ــة  ــتم تلبي ــه ي ــة الموحــدة ىسو سن ــات المالي حتياجــاتمم مــ  المعلومــات مــ  لــالل البيان
 للمنشأة المسيطرة؛ سو

 طرة ويكـو   ـد تـم ىعـالم مالكيمـا ا،لـري ي ع  شركة تابعـة مملوكـة جزتئيـا لمنشـأة مسـي
بمــا فــي  لــث سولتئــث الــ ي  ا يحــق لمــم لالفــا لــ لث بالتلــويتي بعــدم تطبيــق المســتثمر 

 لطريقة حقوق الملكيةي ولم يعترضوا علإل  لث؛

ا يــتم تــداول سدوات الــدي  سو حقــوق الملكيــة اللالــة بالمســتثمر فــي ســوق عــام )ســوق  (6)
ـــي سو لـــار  ـــي سو سجنب ـــة بورلـــة محل ـــث األســـواق المحلي ج الســـوق الرســـميةي بمـــا فـــي  ل

 واإل ليمية(؛
لم يقم المستثمر بإيداعي سو سنه ليس بلـدد ىيـداعي بياناتـه الماليـة لـدى هيتئـة سوراق ماليـة  (4)

 سو م سسة تنصيمية سلرىي لغرض ىلدار س  لنف م  األدوات في سوق عام؛ و

بإعـداد البيانـات الماليـة الموحـدة  تقوم الشركة المسيطرة سو س  شركة سم وسـيطة للمسـتثمر (3)
 العام والتي تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل ستلدامالمتاحة لإل

 
)س( علـــإل سنمـــا محـــتفص بمـــا للمتـــاجرة وينبغـــي 22ينبغـــي تلـــنيف ااســـتثمارات المبينـــة فـــي الفقـــرة  .90

 ل  62في القطاع ا لعام  لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً محاسبتما 
 
 المحاسبة لمعيار وفقا   سابقا   محاسبته تم قد زميلة شركة في معين بإستثمار التصرف يتم ال عندما .95

 حقوق طريقة بإستخدام محاسبته ينبغي فإنه شهرا، عشر اثني مدة خالل 92 العام القطاع في الدولي
 . الشراء تاريخ من تبدأ التي للفترات المالية البيانات بيان إعادة ينبغي. اإلمتالك تاريخ من بدأ  الملكية

 
)أ(، لكنهيا قيد 52وعلى نحو إستثنائي، قد تجد المنشأة مشتٍر ما لشركة زميلية كميا هيو مبيين فيي الفقيرة  .99

ال تستكمل عملية البيع خالل فترة اثني عشر شهرا  بسيبب الحاجية إليى الحصيول عليى موافقية الجهيات 
نشأة تطبيق طريقة حق الملكية على إسيتثمار معيين التنظيمية أو غيرها من الجهات. وال ُيطلب من الم

وال يوجيد سيبب )ب( البيع جياري العميل بيه فيي تياريخ التقريير )أ( في تلك الشركة الزميلة في حال كان 
 لالعتقاد بأن عملية البيع لن ُتستكمل بعد فترة قصيرة من تاريخ التقرير. 

 

 منالمكتسب  لإليرادلمستلمة مقياسا" مالئما" على أساس التوزيعات ا باإليراد عترافقد ال يكون اإل .92
اإلستثمار في المنشاة الزميلة ألن التوزيعات المستلمة قد تكون ذات عالقة ضئيلة بأداء المنشأة 

وخصوصا ، حيم ال يكون للشركة الزميلة أهداف ربحية، يتم تحديد أداء اإلستثمار عن  الزميلة.
وحيم أن للمستثمر تأثير هام على المنشاة طريق عوامل مثل تكلفة اإلنتاج وتقديم الخدمة الكلية. 

ذه دائها وبالتالي عن العائد على إستثماره، ويحاسب المستثمر عن هأالزميلة فإنه يكون مسؤوال  عن 
الفائض أو العجز المالية الموحدة لتشمل نصيبه من نتائج  بياناتهالمسؤوليات من خالل توسيع نطاق 

هذه المنشآت الزميلة، وهو بهذا يوفر تحليال  ل رباح واإلستثمار أكثر فائدة الحتساب النسب في 
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مات أفضل عن صافي المالية، ونتيجة لذلك فإن تطبيق طريقة حقوق الملكية تعطي تقاريرا  ذات معلو 
 المستثمر. والفائض والعجز /حقوق الملكيةأصول

 
طريقة حقوق الملكية م  التاريخ ال   يتو ف فيه تأثيره  ىستلدامينبغي علإل المستثمر و ف  .94

لمعيار المحاسبة الدولي في  وفقاً المام علإل الشركة الزميلة ويجس عليه محاسبة اإلستثمار 
 لث التاريخي بشرط سا تلبش الشركة الزميلة شركة تابعة سو م   اً ىبتدا ل 62القطاع العام

 ل 8مشروع مشترث كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ى  المبلغ المسجل لإلستثمار في التاريخ ال   يتو ف فيه ع  كونه شركة زميلة يجس س   .95
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  قاً وفيعتبر علإل سنه تكلفته عند القياس األولي كألل مالي 

 ل62العام 
 

إن العديد من اإلجراءات المناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية تشبه إجراءات التوحيد المبينة في  .96
، إضافة لذلك فإن المفاهيم العامة التي تبنى عليها 6في القطاع العامالدولي  ةمعيار المحاسب

في حالة اإلستثمار في  أيضا  تستخدم  المنشأة المسيطرةملك إجراءات التوحيد المستخدمة عند ت
 المنشأة الزميلة.

 
إن المنشآت اإلقتصادية في الشركة الزميلة هي إجمالي ممتلكات الشركة األم والشركات التابعة  .97

لها في المنشأة المسيطرة ومنشآتها المسيطر عليها والتابعة لها. ويتم تجاهل ممتلكات المنشآت 
ية أو المشاريع المشتركة األخرى للمجموعة لهذا الغرض. وعندما تملك المنشأة اإلقتصاد

اإلقتصادية شركات تابعة أو شركات زميلة أو مشاريع مشتركة، فإن األرباح أو الخسائر وصافي 
 عترافاألصول التي ُتؤخذ بعين اإلعتبار عند تطبيق طريقة حقوق الملكية هي تلك التي يتم اإل

لمالية للشركة الزميلة )بما في ذلك حصة الشركة الزميلة في الفائض أو العجز في البيانات ا
وصافي األصول الخاصة بشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة، بعد أي تعديالت الزمة إلنفاذ 

 (.22و 29الفقرتان  أنظرالسياسات المحاسبية الموحدة. )
 

ت "من األصل إلى الفرع" و"من الفرع إلى بالفائض أو العجز الناتجة عن معامال عترافيتم اإل .92
الزميلة في البيانات المالية  ةاألصل" بين المستثمر )بما في ذلك شركاته التابعة المسيطرة( والشرك

للمستثمر فقط إلى الحد الذي تبل  فيه حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة 
لى سبيل المثال، مبيعات األصول من الشركة الزميلة. ومعامالت "من األصل إلى الفرع" هي، ع

الزميلة إلى المستثمر. في حين تكون معامالت "من الفرع إلى األصل"، على سبيل المثال، هي 
مبيعات األصول من المستثمر إلى الشركة الزميلة. ويتم إلغاء حصة المستثمر في فائض أو 

 عجز الشركة الزميلة الناتجة من هذه المعامالت.
 

طريقة حقوق الملكية بدءا  من التاريخ الذي تصبح  إستخداماإلستثمار في الشركة الزميلة ب يحاسب .92
كان إيجابيا  أو سلبيا ( بين تكلفة  فيه شركة زميلة. تعامل اإلرشادات حول محاسبة أي فرق )سواء  

أنها اإلستمالك وحصة المستثمر من القيم العادلة لصافي األصول المحددة للشركة الزميلة على 
شهرة )يمكن العثور على اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي العالقة بإندماج 
اإلعمال(. وتكون الشهرة المتعلقة بالمنشأة مشمولة في المبل  المسجل لإلستثمار. ويتم إجراء 

اسبة التعديالت المناسبة على حصة المستثمر في الفائض أو العجز بعد اإلستمالك من أجل مح
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إستهالك األصول القابلة لإلستهالك، على سبيل المثال، على أساس القيم العادلة في تاريخ 
 اإلستمالك. 

 

يستخدم المستثمر أحدث البيانات المالية المتوفرة للشركة الزميلة في تطبيق طريقة حقوق  .03
ة الزميلة بإعداد للمستثمر والشركة الزميلة، تقوم الشرك تقريرالملكية. وعندما تختلف تواريخ ال

المستثمر، يكون لها نفس تاريخ البيانات المالية الخاصة بالمستثمر  ستخدامبيانات مالية، إل
 ما لم يكن من غير العملي القيام بذلك.

 

إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة المستخدمة في تطبيق طريقة  30للفقرة  وفقا  عندما يتم  .03
المستثمر، يجب إجراء تعديالت إلستيعاب  تقريرمختلف عن تاريخ  تقريرحقوق الملكية بتاريخ 

آثار المعامالت أو األحداث الهامة التي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ البيانات المالية 
للشركة الزميلة والمستثمر في أي  تقريرللمستثمر. وال يجب أن يتجاوز الفرق بين تاريخي ال

وأي فرق في تواريخ  تقرير. ويجب أن يكون طول فترات الحال أي من األحوال مدة ثالثة أشهر
 متساوية من فترة إلى أخرى. تقريرال

 
سياسات المحاسبة الموحدة للمعامالت  إستخدامللمستثمر ب ةيجب إعداد البيانات المالي .09

 واألحداث المماثلة في الظروف المشابهة. 
 

من قبل المستثمر لعمليات  المطبقةإذا استخدمت المنشاة الزميلة سياسات محاسبية غير تلك  .00
مماثلة وأحداثًا في ظروف متشابهة، فإنه يتم إجراء تعديالت مناسبة على البيانات المالية للمنشاة 

  .الزميلة عندما تستخدم من قبل المستثمر لتطبيق طريقة حقوق الملكية
 

المستثمر  بإستثناء مملوكة لجهة خارجية تراكميةعندما يكون للمنشاة الزميلة أسهم ممتازة  .03
الفائض ، فإن المستثمر يحسب نصيبه من حقوق الملكية وصنفت على  أساس صافي األصول/

بعد التعديل لتوزيعات أرباح األسهم الممتازة، سواء تم اإلعالن عن هذه التوزيعات أم لم  أو العجز
 يعلن.

 

ته في الشركة الزميلة، الزميلة تساوى أو تتجاوز حص ةإذا كانت حصة المستثمر من عجز الشرك .03
بحصته من الخسائر األخرى. إن الحصة في الشركة الزميلة عبارة  عترافيتوقف المستثمر عن اإل

عن المبلغ المسجل لإلستثمار في الشركة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية باإلضافة إلى أي 
ستثمر في الشركة من صافي إستثمار الم جزءاً حصص أخرى طويلة األجل تشكل، في جوهرها، 

الزميلة. على سبيل المثال، إن أي بند غير مخطط لتسويته أو من غير المحتمل أن يحدث في 
إلستثمار المنشأة في تلك الشركة الزميلة. ويمكن أن تتضمن  إمتدادالمستقبل القريب هو، في جوهره، 

تتضمن ذمم مدينة تجارية  مثل هذه البنود أسهم ممتازة وذمم مدينة طويلة األجل أو قروض لكنها ال
مالئم، مثل القروض  إضافيأو ذمم دائنة تجارية أو أي ذمم مدينة طويلة األجل يوجد لها ضمان 

المضمونة. إن الخسائر المعترف بها بموجب طريقة الحقوق الملكية والتي تزيد عن إستثمار 
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لمستثمر في الشركة الزميلة المستثمر في األسهم العادية يتم تطبيقها على العناصر األخرى لحصة ا
 بترتيب عكسي من حيم أولويتها )أي أولوية التصفية(.

 
بإلتزام معين  عترافبعد تخفيض حصة المستثمر إلى الصفر، يصبح هناك خسائر إضافية ويتم اإل .26

الحد الذي يتكبد فيه المستثمر التزامات قانونية أو استداللية أو يسدد دفعات بالنيابة عن  ىفقط إل
ذا قامت الشركة الزميلة الحقا بالالش  عترافعن الفائض، يستمر المستثمر في اإل تقريرركة الزميلة. واذ

 ربحصته من تلك الفائض فقط بعد أن تصبح حصته من الفائض تساوى حصته من العجز غي
 المعترف بها.

 

 لسارة ىنلفاض القيمة 
، 25للفقرة  وفقا  ر الشركة الزميلة بخسائ عترافبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك اإل .27

لتحديد ما إذا كان من الضروري  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يطبق المستثمر 
بأية خسائر انخفاض قيمة إضافية فيما يتعلق بصافي إستثمار المستثمر في الشركة  عترافاإل

 الزميلة.
 

بأية  عترافلتحديد ما إذا يتم اإل 92القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  أيضا  يطبق المستثمر  .22
من  جزءا  خسائر انخفاض قيمة إضافية فيما يتعلق بحصة المستثمر في الشركة الزميلة التي ال تشكل 

 صافى اإلستثمار ومبل  خسارة انخفاض القيمة تلك.
 

 يشير 92 العام عالقطا في الدولي المحاسبة معيار في عليها المنصوص المتطلبات تطبيق كان إذا .22
 " 95 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة تطبق اإلستثمار، قيمة إنخفاض إمكانية إلى

 إنخفاض" 96 العام القطاع في الدولي المحاسبة ومعيار" للنقد المولدة غير األصول قيمة إنخفاض
 تحديد المنشأة من 96 العام قطاعال في الدولي المحاسبة معيار ويطلب". للنقد المولدة األصول قيمة
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار على بناء   المنشأة وتقّدر. للنقد المولد اإلستثمار إستخدام قيمة
 : يلي ما 96 العام
من التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع توليدها  اتتقدير حصته من القيمة الحالية لتقدير  (أ)

المستثمر  المنشأةالتدفقات النقدية من عمليات متضمنتا  ل ككها فيقبل المنشأة المستثمر 
 فيها والمتحصالت من اإلستبعاد النهائي لإلستثمار؛ أو 

التدفقات النقدية المتوقع نشوءها للحصص أو التوزيعات األخرى   اتالقيمة الحالية لتقدير  (ب)
 أرباح سوف يتم إستالمها من اإلستثمار ومن اإلستبعاد النهائي.

 
الفرضيات المناسبة، فإن كال الطريقتين تعطيان النتيجة ذاتهيا. وييتم تخصييص أي خسيائر بموجب 

 .  96في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  إنخفاض قيمة ناتجة فيما يخص اإلستثمار 
 
، إنفراديتم تقديره لكل منشأه زميله على  الزميلةالمنشأة من اإلستثمار في إن المبل  القابل لإلسترداد  .40

والتي ما يكون  ستخداماإل ةستمراريداخلية من إتدفقات نقدية إذا لم تولد إحدى المنشآت الزميلة إال 
 .في الغالب مستقال  عن تلك األصول الخاصة بالمشروع الزميلةالمنشآت هذا النوع من 

 المالية المنفللة  البيانات
بما يتفق مع المعيار البيانات المالية  فيالمدرج يجس معالجة اإلستثمار في المنشأة الزميلة  .45

 ل2ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23-88الدولي إلعداد التقارير المالية 
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 .ال ينص على المعيار على وجوب وضع قوائم مالية منفصلة متاحة لإلستعمال العام .49
 

 اإلفلاح 
  -:يجس علإل المستثمر اإلفلاح عما يلي .42

 ستثمارات في الشركات الزميلة التي يكو  لما عروض سسعار معلنة؛القيمة العادلة لإل (أ)
معلومــات ماليــة ملللــة حــول الشــركات الزميلــةي بمــا فــي  لــث ىجمــالي مبــالغ األلــولي  (ب)

 واإللتزاماتي واإليراداتي الفاتئض سو العجز؛
ة ى ا كـا  يملـثي بطريقـ هاماً  تأثيراً األسباس ورا  دحض اإلفتراض بأنه ا يكو  للمستثمر  (ج)

م  حقوق التلـويت  %60مباشرة سو غير مباشرة م  لالل المنشأة المسيطرةي س ل م  
 ؛هاماً  تأثيراً سو حقوق التلويت المحتملة للجمة المستثمر بما لكنه يستنتج س  لديه 

ى ا كـا  يملـثي بطريقــة  هامــاً  تـأثيراً األسـباس ورا  دحـض اإلفتـراض بأنــه يكـو  للمسـتثمر  (د)
سو سكثر م  حقـوق  %60م  لالل المنشأة المسيطرةي ما مقداره مباشرة سو غير مباشرة 

التلويت سو حقوق التلويت المحتملة للجمة المستثمر بمـا لكنـه يسـتنتج س  لـيس لديـه 
 ؛هاماً  تأثيراً 

هـ ه البيانـات  ىسـتلدامالمالية للشركة الزميلةي عندما يتم  تاللاص بالبيانا تقريرتاريخ ال (  هـ)
ملتلــف عــ  تــاريخ  تقريــرريقــة حقــوق الملكيــة ويكــو  لمــا تــاريخ الماليــة فــي تطبيــق ط

المســتثمر سو تكــو  لفتــرة تلتلــف عــ  تلــث التــي تلــص المســتثمري والســبس ورا   تقريــر
 ملتلف سو فترة زمنية ملتلفة؛ تقريرتاريخ  ىستلدام

( عـ  ترتيبـات اإل تـراض سو المتطلبـات التنصيميـة طبيعة ونطاق سية  يود هامة )تنتج مثالً  (و)
علإل  ـدرة الشـركات الزميلـة علـإل تحويـل األمـوال ىلـإل المسـتثمر فـي شـكل حلـص سربـاح 

 نقدية سو توزيعات سلرى سو تسديد لقروض سو سلف؛
الحلــة غيــر المعتــرف بمــا فــي لســاتئر الشــركة الزميلــة للفتــرة وبشــكل تراكمــيي ى ا تو ــف  (ز)

 بحلته في لساتئره الشركة الزميلة؛  عترافالمستثمر ع  اإل
للفقــرة  وفقــاً طريقــة حقــوق الملكيــة  إســتلدامسنــه ا تــتم محاســبة الشــركة الزميلــة بحقيقــة  (ح)

 ؛ و22

بشـكل مفـرد سو ضـم  مجموعـاتي  معلومات مالية ملللة حول الشـركات الزميلـةي سـوا ً  (ط)
ــتم محاســبتما ب ــالغ مجمــوع  إســتلداموالتــي ا ت ــث مب ــةي بمــا فــي  ل طريقــة حقــوق الملكي

 يرادات والفاتئض والعجزلاأللول ومجموع اإللتزامات واإل
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   979 7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

طريقة حقوق  إستلداميتم تلنيف اإلستثمارات في الشركات الزميلة التي تتم محاسبتما ب .44
الملكية علإل سنما سلول غير متداولةل ويجس اإلفلاح ع  حلة المستثمر في فاتئض سو 
 عجز تلث الشركات الزميلةي والمبلغ المسجل لتلث اإلستثماراتي بشكل منفللل كما يجس

 ع  حلة المستثمر في س  عمليات متو فة لتلث الشركات الزميلةل سيضاً اإلفلاح 
 
حقوق الملكية  يعترف المستثمر بحلته في التغيرات المعترف بما مباشرة في لافي األلول/ .45

اللالة بالشركة الزميلة مباشرة في لافي األلول/حقوق الملكية ويتم اإلفلاح عنما في 
األلول/حقوق الملكية كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في بيا  التغيرات في لافي 

 "عرض البيانات المالية"ل 2القطاع العام 
 
 الملللاتي اإللتزامات واأللول " 22لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً  .46

  -"ي يفلش المستثمر عما يلي:المحتملة
يـــتم تكبـــدها بشـــكل مشـــترث مـــع  للشـــركة الزميلـــة التـــي محتملـــةحلـــته فـــي اإللتزامـــات ال (أ)

 المستثمري  ا،لري ؛ و
ــث اإللتزامــات ال (ب) ــةتل ــي تنشــأ أل  المســتثمر  محتمل ــع سو  مســتئولالت بشــكل مفــرد عــ  جمي

 بعض التزامات الشركة الزميلةل  
 

 النفا تاريخ 
 2طبق ه ا المعيار علإل البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدس في علإل المنشأة س  ت .47

 امت المنشأة  ى اويشجع التطبيق المبكر لم ا المعيارل سما  سو بعد  لث التاريخل 6008ير ينا
 ي يجس عليما اإلفلاح ع  ه ه الحقيقةل6008يناير  2بتطبيق ه ا المعيار  بل الفترة 

 

" العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير علإل التحسينات " طريق ع  2 الفقرة تعديل تمل س37
 تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديل  لث المنشأة وتطبقل 6020 يناير في رةاللاد
 2  بل تبدس لفترة التعديل المنشأة طبقت وا  ال 6022 يناير 2 بعد سو في تبدس التي الفترات
 4 الفقرة األولإل الفترة لتلث تطبق وس  الحقيقة تلث ع  تفلش س  ينبغي فإنما ي6022 يناير
 م  2 والفقرة" العرض: المالية األدوات " 68 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار م 

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار م  4 والفقرة 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 بأثر التعديالت المنشأة تطبق س  المحب  وم "ل  اإلفلاحات: المالية األدوات " 40 العام

 ل مستقبلي
 

دما تتبع المنشأة أساس اإلستحقاق في المحاسبة، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية عن .42
في القطاع العام، ألغراض إعداد التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ، يطبق هذا المعيار على 

 ذلك. البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التطبيق أو بعد 

 (6000) 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام سحس 
المحاسبة عن اإلستثمارات في " 7اسبة الدولي في القطاع العام حل هذا المعيار محل معيار المح .42

 .9000الصادر في  "المنشآت الزميلة
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 )الملحق( 7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  972 

 الملحق
 

 األلرى  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالتعديالت علإل 
 

 إلى اإلشارات تعديل يتم ،9002 يناير 5 في المطبقة العام القطاع في الدولية المحاسبة يرمعاي في
 المنشآت في اإلستثماراتعن  محاسبةال " 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من الحالية النسخة
 . "الزميلة المنشآت في اإلستثمارات " 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إلى" الزميلة
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   472 7ولي في القطاع العام أساس اإلستنتاجات لمعيار المحاسبة الد

 أساس اإلستنتاجات 
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   7يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 التابع 3002 لسنة العامة التحسينات مشروع نتيجة 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 . الدولية المحاسبة معايير لمجلس
 خلفية 
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بين المقاربة برنامج إن . 1إستنتاج

 في المجلس سياسة وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو العام القطاع في الدولية
 ييروالمعا اإلستحقاق أساس على العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين المقاربة تحقيق
 مناسبا   يكون حيث الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية
 . العام القطاع لمنشآت

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها     .4إستنتاج
ر المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية وبين المعايير الدولية إلعداد التقاري

إلعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك 

عام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر المعيار غير مناسبة للقطاع ال
ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 

المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية  إلعداد التقارير المالية" "المقارنة مع المعايير الدولية
 في القطاع العام. 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديالت المقترحة على 4004في مايو     .3إستنتاج
ه. وقد تلخصت كجزء من مشروع التحسينات العام التابع ل 1معيار من معايير المحاسبة الدولية 13

أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار 
جراء تحسينات أخرى". تم إصدار معايير  والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وا 

 . 4003المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 
، إلى معيار المحاسبة 4000، الصادر في مايو 7سبة الدولي في القطاع العام إستند معيار المحا    .2إستنتاج

والذي  المحاسبة عن اإلستثمارات في المنشآت الزميلة" " (1992)المعاد صياغته عام  42الدولي 
، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير 4003. وفي أواخر عام 4003أُعيد إصداره في ديسمبر 

، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة 4في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العامالمحاسبة الدولية 
حيث يكون مناسبا  بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية 

 . 4003المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 
 

                                                 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية.  -م إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدوليةت 1

وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس 
ا تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض هذه المعايير بأنه

 الحاالت، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدال  من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.
المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس اإلتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير   2

 . 4002تكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 
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 7أساس اإلستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   472 

بعد  42راجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بم    .2إستنتاج
تفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي  تحسينه وا 
والتعديالت التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص 

ك الشاملة في مجلس معايير المحاسبة عليها في هذه الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي خدمة اإلشترا
الدولية اإلطالع على أسس اإلستنتاجات في الموقع اإللكتروني للمجلس على العنوان التالي: 

www.iasb.org .)العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحاالت تلك وفي 
 بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن
 . العام

 

نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  42تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي    .6إستنتاج
التعديالت  7عام . وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال4003الصادرة بعد ديسمبر 

. ويعود 4003دولية إلعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر الالحقة الناجمة عن المعايير ال
سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق 
المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على منشآت القطاع العام 

 نها. بشأ ولم يشكل رأيا  

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 3002 عام في الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 

 معيار على أجريت تيال التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام . 7إستنتاج
 الصادرة" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات " في الواردة 42 الدولي المحاسبة

 على األخير المجلس مع عموما   واتفق 4002 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن
 يوجد يكن لم أنه العام لقطاعا في الدولية المحاسبة معايير مجلس واستنتج. المعيار تنقيح أسباب
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب

 

http://www.iasb.org/
http://www.iasb.org/
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   476 7حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم
  42مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 32 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 رئيسي بشكل مستمد"  الزميلة المنشآت في اإلستثمارات" 7العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 معيار على ُأجري تعديل ويتضمن "الزميلة تالمنشآ في اإلستثمارات " 42الدولي المحاسبة معيار من

 في الصادرة" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات " من كجزء 42الدولي المحاسبة
 ومعيار 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما. 4002 مايو

 : 42 الدولي المحاسبة
 المحاسبة معيار ضمن 42الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة لتوضيحاتا دمج تم 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 7 العام القطاع في الدولي
 .العام

 الزميلة الشركات في اإلستثمارات جميع على 7العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطبق 
 من رسمي آخر شكل أو أسهم شكل على الزميلة الشركة في ملكية حصة المستثمر يمتلك حيث
 أنه إال. الملكية لحصص مشابهة متطلبات 42الدولي المحاسبة معيار يتضمن وال. الملكية حقوق
 شكل المنشأة لدى يكن لم ما الملكية حقوق محاسبة تطبيق الممكن من يكون أن المحتمل غير من

 . بموثوقية قياسه يمكن آخر شكل أو الملكية حقوق من رسمي
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،7العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

" المالي األداء بيان" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 42الدولي المحاسبة معيار
 المصطلحات أما. 7العام القطاع في الدولي سبةالمحا معيار في" الملكية حقوق/األصول صافي"و

 ". الملكية حقوق"و" الدخل بيان" فهي 42الدولي المحاسبة معيار في المرادفة
 معيار في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 7العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 

 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 42 الدولي المحاسبة
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 الحصص في المشاريع المشتركة 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي"  المشتركة المشاريع في الحصص ( "7001 عام في المنقح) 13

 التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي.  الدولية
 مؤسسة من بتصريح وذلك 13 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لالتحاد

 .لتقارير الماليةإلعداد ا الدولية معاييرال
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 10 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية رالتقاري إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال الدولية، المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 الحصص في المشاريع المشتركة -8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
  .7034يناير  31

 
في مايو من  " الحصص في المشاريع المشتركة"  8تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 7000عام 
 

 8، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 7006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه. 

 

من خالل معايير القطاع العام  8ي القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي ف
 التالية: 

  (7033) الصادرة في أكتوبر 7033التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (7030في يناير  ة) الصادر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  األدوات المالية: االعتراف والقياس" " 72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (7030يناير 

 

  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 
 
 
 

الفقرة 
 المتأثرة

 معيار التأثير طبيعة األثر

مقدمة 
 القسم

 7033التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تم إلغاءه 

 7030يناير  72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 3
 7030معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على 

 7030يناير  72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 7

 7030يناير  72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 42

 7030يناير  72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يلتعد 48

 7030يناير  72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 18

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  جديد أ62
7030 
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. 23-3 الفقرات في مبين"  المشتركة المشاريع في الحصص " 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 أساس سياق في 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأنير في الفقرات جميع تتساوى

 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في وليةالد المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي اإلستنتاجات
 وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  1 العام القطاع

 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات
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 النطاق
الية بموجب أسـا  اسسـتحقاق المحاسـبي تطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات الم .1

عـــداد التقـــارير عـــ  أصـــول  هـــاا المعيـــار فـــي محاســـبة الحصـــص فـــي المشـــاريع المشـــتركة وا 
لتزاماتو  يرادات ومصاريف المشروع المشترك في البيانـات الماليـة لشمشـاركي  فـي المشـاريع  ا  وا 

موجبألــا نشــاطات المشــتركة والمســتثمري  بلــض الناــر عــ  الألياكــل أو األشــكال التــي تــتم ب
المشروع المشترك. وال ينطبق هـاا األمـرع عشـي أيـة حـالع عشـي حصـص المشـارك فـي مشـروع 

 -مشترك ضم  منشآت مسيطر عشيألا بشكل مشترك ومحتفا بألا م  قبل:
 أو ؛مؤسسات رأ  المال الُمخاطر (أ)

المشـترك ووحـدات اسمتمـا  والمنشـآت المشـابألة بمـا فـي الـك صـناديق  ستثمارصناديق اس (ب)
 ات. ستثمار التامي  المرتبطة باس

 

تليـرات فـي القيمـة العادلـة المعتـرف بألـا فـي الالتي يتم قياسألا بالقيمة العادلةع والك ضم  
 62 العــام القطــاع فــي الــدولي المحاســبة لمعيــار وفقــاالفــامض أو العجــز فــي فتــرة التليــرات 

 يمشـك والـا  مشـترك شـروعم فـي المشارك عشي يتعي  ع"والقيا  اسعتراف: المالية األدوات"
 . 66و 66 الفقرتي  تقتضيألا التي اسفصاحات يجر  أ  الحصة هاه

 
وقياسننها والتنني  3يمكننن العنننور علننى إرشننادات حننول اإلعتننراف بالحصننص المحننددة فنني الفقننرة  .7

تم قياسها بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلنة فني الفنائض أو العجنز فني 
 .72الدولي في  القطاع العامغيرات في معيار المحاسبة فترة الت

 
يتم إعفاء المشارك في مشروع مشترك الـا  يمشـك حصـة معينـة فـي منشـأة مسـيطر عشيألـا  .6

)طريقة حقوق المشكية( عنـدما  36)التوحيد التناسبي( والفقرة  63بشكل مشترك م  الفقرة 
 -يشبي الشروط التالية:

شكة ومحتفا بألا بشكل حصر  بألـدف التصـرف بألـا خـ ل هناك دليل عشي أ  الحصة مستم (أ)
 وأ  اسدارة تبحث فعشيًا ع  مشتٍر؛ اسستم كشألرًا م  تاريخ  16

 6مـ  معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  16أ  يكو  اسستثناء الـوارد فـي الفقـرة  (ب)
حصــة  أيضــاً شــك ع الــا  يســمش لششــركة األم التــي تمالبيانــات الماليــة الموحــدة والمنفصــشة""

معينــة فــي المنشــاة المســيطر عشيألــا بشــكل مشــترك بعــدم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدةع 
 لشتطبيق؛ أو  قاب ً 

  -جميع األمور التالية تطبق: (ج)
 يكو  المشارك في مشروع مشترك: (1)

  منشـــأة مســـيطر عشيألـــا ممشوكـــة بالكامـــل ويكـــو  مـــ   يـــر المـــرجش وجـــود
عـــدادها بتطبيـــق التوحيـــد التناســـبي أو تم إويـــمســـتخدمي البيانـــات الماليـــة 

ــة أو تمــت  ــًا( طريقــة حقــوق المشكي ــة )إاا كــا  ممكن ــة حاجــاتألم المعرفي تشبي
 أو ؛بواسطة البيانات المالية الموحدة خاصة بالمنشأة المسيطرة
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  منشـــأة ُمســـيطر عشيألـــا ممشوكـــة جزميـــًا لمنشـــأة أخـــر  وتـــم إعـــ م مالكيألـــا
لتصــويتع بعــد تطبيــق المشــارك فــي اآلخــري ع بمــا فــيألم مــ  ال يحــق لألــم ا

مشــروع مشــترك لشتوحيــد التناســبي أو طريقــة حقــوق المشكيــة ولــم يعترضــوا 
 عشي الك.

أ  تكو  أدوات الدي  أو أدوات حقـوق المشكيـة الخاصـة بالمشـارك فـي المشـروع  (6)
فـي بورصـة محشيـة أو أجنبيـةع أو  المشترك  ير متداولة فـي سـوق عـام )سـواءً 

 رسميةع بما في الك األسواق المحشية واسقشيمية(؛بورصة خارج السوق ال
أ  ال يكو  المشارك في مشروع مشترك قد قام بإيـداع بياناتـا الماليـة الموحـدةع  (6)

أو ليســـت فـــي خضـــم عمشيـــة اسيـــداعع لـــد  هيمـــة األوراق الماليـــة أو أ  هيمـــة 
 تنايمية أخر ع بألدف إصدار أ  فمة م  األدوات في سوق عام؛ و

ة األم النألاميــة أو أ  مــ  الشــركات األم الوســيطة لشمشــارك فــي أ  تقــوم الشــرك (3)
ــة موحــدة متاحــة لإ ــات مالي ــزم  ســتخداممشــروع مشــترك بإصــدار بيان ــام وتشت الع

 بالمعايير الدولية سعداد التقارير المالية.
 

 ينطبق هاا المعيار عشي كافة منشآت القطاع العام بإستثناء مؤسسات األعمال الحكومية. .3
 

الصنادرة عنن مجلنس معنايير  لمقدمة إلنى معنايير المحاسنبة الدولينة فني القطناع العنام""اتوضح  .1
المحاسننبة الدوليننة فنني القطنناع العننام بننأن مؤسسننات األعمننال الحكوميننة تطبننق المعننايير الدوليننة 
إلعداد التقارير المالية الصنادرة عنن مجلنس معنايير المحاسنبة الدولينة. وينرد تعرينف مؤسسنات 

 "عرض البيانات المالية".  3ة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام األعمال الحكومي
 

 تعريفات 

 :  لشمعاني المحددة لألا أدناه تستخدم المصطشحات التالية في هاا المعيار وفقاً  .6
 

للرض هاا المعيار( هو أسشوب لشمحاسـبة وتقـديم ) (Equity method) أسشوب حقوق المشكية
ســجيل الحصــة فــي منشــأة تحــت ســيطرة مشــتركة مبــدميًا بمقــدار تكشفتألــاع التقــارير يــتم بموجبــا  ت

وتعدل بعد الك حسب التلير بعد اسمت ك في حصة المشارك  في صافي أصـول  حقـوق المشكيـة 
لشمنشأة التي هي تحت السيطرة المشتركةع ويعك  بيا  األداء المـالي حصـة المشـارك فـي نتـام  

 يطرة المشتركة.عمشيات المنشأة التي هي تحت الس
 

هــو ترتيــب مشــزم يشتــزم بموجبــا طرفــا  أو أكثــر بالقيــام  (Joint control) المشــروع المشــترك
 بنشاط خاضع لشسيطرة المشتركة. 

 
هــي المشاركـــة المتفــق عشيألــا فــي الســيطرة عشــي نشــاط   (Joint venture)السـيطرة المشــتركة

 معي  بموجب ترتيب مشزم. 
 

هـو أسـشوب خـاص بالمحاسـبة وتقـديم  (rtionate consolidationPropo) التوحيد التناسبي
  لتزامـاتالتقارير يتم بموجبا دم  حصة المشارك في المشروع المشـترك فـي كـل مـ  األصـول واس 

ــود  ــد لوحــده مــع البن ــل بن ــي أســا  ك ــراد والمصــاريف لمنشــأة خاضــعة لســيطرة مشــتركة عش واسي
المشروع المشترك أو المبشغ عنألـا كبنـود منفصـشة فـي المشابألة في البيانات المالية لشمشارك في 

 البيانات المالية لشمشارك في المشروع المشترك. 



 الحصص في المشاريع المشتركة

 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   781 

 
)للرض هاا المعيار( هو ص حية المشاركة في  (Significant influence) مالتأثير الألا

كة قرارات السياسة المالية والتشليشية الخاصة بنشاط معي ع ولكنا لي   سيطرة أو سيطرة مشتر 
 عشي تشك السياسات. 

 
هو طرف في المشروع المشتركع ولديا ص حية  (Venturer) المشارك في مشروع مشترك

 السيطرة المشتركة عشي الك المشروع.
 

ُتستخدم المصطشحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخر  في هاا 
 قاممة المصطشحاتيير األخر ع ويعاد اكرها في المعيار بنف  المعني الا  ترد با في المعا

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

 الترتيب المشزم 
ات فني المنشنآت ستنمار إن وجود الترتيب الملزم يميز الحصص التي تتضمن سيطرة مشتركة عن اإل .2

"   2ام الزميلنننة حيننن  يكنننون للمسنننتنمر نفنننوذ كبينننر )أنانننر معينننار المحاسنننبة الننندولي فننني القطننناع العننن
ات فني المنشنآت الزميلنة"(. ألغنراض هنذا المعينار يتضنمن الترتينب كافنة الترتيبنات الملزمنة ستنمار اإل

لتزامننناتبنننين المشننناركين فننني المشنننروع المشنننترك، وهنننذا يعنننني جوهرينننا ، إن الترتينننب يمننننح حقوقنننا  و   ا 
ننال، قند تندخل متشابهة على األطنراف بنأن يلتزمنوا بنه كمنا لنو كنان علنى شنكل عقند، فعلنى سنبيل الم

قانونينا   دائرتان حكوميتان في ترتيب رسمي لتنفيذ مشروع مشترك، إال إن الترتينب قند ال يشنكل عقندا  
ألننننه فننني ذلنننك اإلختصننناص قننند ال تكنننون الننندوائر الفردينننة منشنننآت قانونينننة منفصنننلة ولهنننا صنننالحية 

شننناريع مشنننتركة التعاقننند. إن األنشنننطة التننني لنننيس لهنننا ترتينننب ملنننزم إلنشننناء سنننيطرة مشنننتركة ليسنننت م
 ألغراض هذا المعيار.

 

من الممكن إاهنار الترتينب اإللزامني بعندة طنرق، علنى سنبيل المننال منن خنالل عقند بنين المشناركين  .8
فننني المشنننروع المشنننترك أو محضنننر إجتمننناع للمناقشنننات بنننين المشننناركين، وفننني بعنننض الحننناالت ينننتم 

اخلينة للمشنروع المشنترك، وبغنض إدخال الترتيب اإللزامي في تشريع مخنول أو منواد أو أي أنامنة د
  -النار عن شكل الترتيب فإنه عادة يكون خطيا  ويتناول مسائل منل:

  لتزاماتالنشاط والمدة و  تقديم التقارير للمشروع المشترك؛ ا 

  تعيين مجلس اإلدارة أو الهيئة الحاكمة التي المعادلة له للمشروع المشترك، باإلضافة إلى
 المشروع المشترك في التصويت؛ حقوق التصويت للمشاركين في

 مساهمات المشاركين في المشروع المشترك في رأس المال؛ و 

  مشاركة المشاركين في المشروع المشترك في اإلنتاج أو اإليراد أو المصروفات أو الفائض
 أو التدفقات النقدية للمشروع المشترك.  زأو العج

 

شننترك، ويضنمن هننذا المتطلنب أنننه لنن يكننون أي ينشن  الترتينب السننيطرة المشنتركة علننى المشنروع الم .2
تلنك )أ( مشارك مفرد في وضع يسمح له بالسيطرة على النشاط من جانب واحد، كمنا يحندد الترتينب 

القرارات التي تتخذ في مجاالت أساسية فيما يتعلنق بأهنداف للمشنروع المشنترك والتني تتطلنب موافقنة 
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ك القنرارات التني تتطلنب موافقنة أغلبينة محنددة منن وكنذل)ب( كافة المشاركين في المشروع المشترك، 
 المشاركين في المشروع المشترك.

 

قنند يحنندد الترتيننب اإللزامنني مشنناركا  واحنندا  فنني المشننروع المشننترك علننى أنننه مشننغل أو منندير المشننروع  .30
نمنننننا يعمنننننل ضننننمن السياسنننننات المالينننننة  المشننننترك، والمشنننننغل ال يسننننيطر علنننننى المشنننننروع المشننننترك وا 

ذا والتشغيلية الت ي إتفق عليها المشاركون في المشروع المشترك وفقا  للترتيب وعهدوا بهنا للمشنغل، وا 
كننان المشننغل يملننك صننالحية حكننم السياسننات الماليننة والتشننغيلية للنشنناط، فإنننه عندئننذ يسننيطر علننى 
المشروع المشنترك، ويعتبنر المشنروع فني هنذه الحالنة منشنأة مسنيطر عليهنا منن قبنل المشنغل وليسنت 

 مشتركا . مشروعا  
 

 أشكال المشروع المشترك 

تؤسننس العدينند مننن منشننآت القطنناع العننام مشنناريع مشننتركة لتنفيننذ مجموعننة مننن األنشننطة التنني تتننراوح  .33
طبيعتها من تعهدات تجارينة إلنى تنوفير خندمات للمجتمنع دون مقابنل. إن شنروط المشنروع المشنترك 

ه الشنروط المسناهمة المبدئينة منن كنل محددة في العقند أو فني ترتينب ملنزم  خنر، وعنادة منا تحندد هنذ
إن وجنندت(، ي اإليننرادات أو المنننافع األخننرى )مشننارك فنني المشننروع المشننترك وحصننة كننل مشننارك فنن

 وكذلك مصروفات كل مشارك مشترك.

 

تأخننذ المشنناريع المشننتركة العديننند مننن األشننكال والهياكنننل المختلفننة، ويحنندد هنننذا المعيننار نالنننة أننننواع  .37
حنننت السننيطرة المشنننتركة واألصننول  تحنننت السننيطرة المشنننتركة والمنشنننآت العمليننات ت –عريضننة هننني 

والتنني توصننف عمومننا  بأنهننا مشنناريع مشننتركة، وتلبنني تعريننف المشنناريع  –تحننت السننيطرة المشننتركة 
  -المشتركة. تشترك المشاريع المشتركة في الخصائص التالية:

 يلتزم مشاركان أو أكنر في المشروع المشترك بموجب ترتيب؛ و (أ)

 ش  الترتيب السيطرة المشتركة. ين (ب)
 

 السيطرة المشتركة
إعننادة تناننيم قانونيننة أو فنني )أ( يجننوز منننع السننيطرة المشننتركة عننندما يكننون مشننروع مشننترك قينند  .31

يعمننل فنني اننل )ج( إلعننادة هيكلننة إداريننة للترتيبننات الحكوميننة أو  خاضننعا  )ب( حالننة إفننالس أو 
مننوال إلننى المشننارك فنني المشننروع المشننترك. قيننود صننارمة طويلننة األمنند علننى قدرتننه علننى نقننل األ

ذا استمرت السيطرة المشتركة، فان هذه األحندا  لنن تكنون كافينة لوحندها لتبرينر عندم محاسنبة  وا 
 المشاريع المشتركة وفقا  لهذا المعيار.

 

 البيانات المالية المنفصشة
 أو التناسنبي التوحيند فيهنا ُيطبنق التني المالية البيانات( أ: )منفصلة مالية بيانات يلي ما يعتبر ال .34

 أو عليهنا مسنيطر منشنأة لديها يكون ال التي للمنشأة المالية البيانات( ب)و الملكية حقوق طريقة
 .  مشترك بشكل عليها مسيطر منشأة في مشارك حصة أو زميلة شركة

 
ة التننني ينننتم عرضنننها باإلضنننافة للبياننننات المالينننن)أ( تعتبنننر البياننننات المالينننة المنفصنننلة هننني تلنننك  .31

طريقنننة حقنننوق  إسنننتخدامات بسنننتنمار والبياننننات المالينننة التننني ينننتم فيهنننا محاسنننبة اإل)ب( الموحننندة 
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والبياننننات المالينننة التننني ينننتم فيهنننا توحيننند حصنننص المشننناركين فننني مشننناريع مشنننتركة )ج( الملكينننة 
 بشكل تناسبي. وال تحتاج البيانات المالية المنفصلة إلى إلحاقها أو إرفاقها بتلك البيانات.

 

من معيار المحاسنبة الندولي فني القطناع العنام  36للفقرة )أ( وز للمنشآت التي تم إعفاؤها وفقا  يج .36
 2)ج( مننننن معيننننار المحاسننننبة النننندولي فنننني القطنننناع العننننام 32ووفقننننا  للفقننننرة )ب( مننننن التوحينننند  6
مننن هننذا  1الفقننرة  )ج( مننن تطبيننق طريقننة حقننوق الملكيننة أو ات فنني المنشننآت الزميلننة"سننتنمار "اإل
يننار مننن تطبيننق التوحينند التناسننبي أو طريقننة حقننوق الملكيننة، عننرض بيانننات ماليننة منفصننلة المع

 على أنها بياناتها المالية الوحيدة.
 

 العمشيات تحت السيطرة المشتركة
أصول ومصادر أخنرى للمشناركين بندال  منن  إستخدامتستلزم العمليات لبعض المشاريع المشتركة  .32

أو منشنننأه أخنننرى، أو هيكلينننة مالينننة تكنننون مفصنننولة عنننن  ،تأسنننيس شنننركة مسننناهمة أو تضنننامنية
بننه ويحننتفا  الخاصننةالمشنناركين أنفسننهم، ويسننتخدم كننل مشننارك الممتلكننات والمصننانع والمعنندات 

ويحصننل علننى التمويننل  لتزامنناتواإلبننه  الخاصننةبننه. يتكبنند أيضننا  مصنناريفه  الخاصننةبالبضنناعة 
ن تنفينننذ نشنناطات المشنننروع المشنننترك بنننه، يمكنن الخاصننةه إلتزاماتنننالخنناص بنننه والتنني تمننننل أيضننا  

يننة المشننروع إتفاقجنننب مننع النشنناطات المشننابهة للمشننارك. تشننترط  إلننى بمننوافي المشننارك جنبننا  
المشترك عادة وسنائل بموجبهنا ينتم إقتسنام اإلينراد منن مبيعنات المشنروع المشنترك وأينة مصناريف 

 متكبدة مشتركة ما بين المشاركين.
 

ن أو أكنننر مننن المشنناركين إننننييطرة المشننتركة هننو عننندما يضننم وكمنننال علننى العمليننات تحننت السنن .38
عملياتهم ومصادرهم وخبراتهم ألجل تصنيع وتسويق وتوزيع مشترك لمنتج معين مننل طنائرة. إن 
مختلنننف أجنننزاء عملينننة التصننننيع ينننتم تنفينننذها منننن قبنننل المشننناركين. يتحمنننل كنننل مشنننارك تكاليفنننه 

طننائرة وهننذه المسنناهمة يننتم تحدينندها وفقننا  للترتيننب الخاصننة بننه ويسنناهم فنني اإليننراد مننن مبيعننات ال
ومننننال  خنننر علنننى ذلنننك هنننو عنننندما تقنننوم منشنننأتان بننندمج العملينننات والمنننوارد والخبنننرة  التعاقننندي.

الخاصننة بكننل منهننا مننن أجننل تقننديم خدمننة معننا ، منننل رعايننة المسنننين حينن  تقنندم حكومننة محليننة 
يننة معينننة. ويتحمننل كننل تفاقوفقننا  إلخنندمات محليننة ويقنندم مستشننفى محلنني الرعايننة الطبيننة وذلننك 

مشنننارك فنننني مشننننروع مشنننترك تكاليفننننه الخاصننننة ويحصنننل علننننى حصننننة منننن اإليننننراد منننننل رسننننوم 
 الملزم.    تفاقوالمنح الحكومية؛ حي  يتم تحديد هذه الحصة وفقا  لإل ستخداماإل

 

 يتعشق بالمصالش في العمشيـات تحـت السـيطرة المشـتركة يجـب عشـي المشـارك اسعتـراففيما  .12
 -:في بياناتا المالية

 و أحدثألا؛التي  لتزاماتواس التي يسيطر عشيألا األصول  (أ)
البضامع أو تحقق م  مبيعات ف التي بتكبدها ونصيبا م  الدخل الا  ير المصا (ب)

 م  قبل المشروع المشترك. الخدمات
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بها في قد تم اإلعتراف ف ير ا، والدخل، والمص)إن وجدت( لتزاماتوحي  أن األصول واإل .70
تعديالت أو إجراءات توحيد فليس مطلوبا  إحدا  ، والحقا  يانات المالية المنفصلة للمشارك الب

 مالية موحدة.بيانات المشارك فيما يتعلق بهذه البنود عندما يقدم أخرى 
 

وكننذلك محاسننبية منفصننلة للمشننروع المشننترك نفسننه يكننون مطلوبننا  اإلحتفنناا بسننجالت ال يمكننن أن  .73
إعننداد لمشنناركين فإنننه يمكننن لكننن ومهمننا يماليننة للمشننروع المشننترك  ياننناتبيمكننن أن ال يننتم إعننداد 

 من تقييم أداء المشروع المشترك. هممكنلإلدارة تحسابات 
 

 تحت السيطرة المشتركةاألصول 

الملكينننة المشنننتركة، منننن قبنننل وفننني الغالنننب بعنننض المشننناريع المشنننتركة السنننيطرة المشنننتركة، تسنننتلزم  .77
التي تم شراؤها لهندف المشنروع المشنترك ، أو المساهم بهااألصول من  أكنرأو ألحد المشاركين، 

للمشنناركين. األصننول للحصننول علننى منننافع تسننتخدم والمكرسننة لخدمننة أهننداف المشننروع المشننترك و 
نصنيب متفنق كنل مشنارك ويتحمنل مننتج األصنول نصنيب منن علنى كل مشنارك أن يحصل يمكن 

 .المتكبده عليه من المصاريف
 

أخنرى، أو منشنأة أو  يةشركة مساهمة، أو شركة تضنامنتأسيس شاريع المشتركة هذه المتستلزم ال  .71
علنننى نصنننيبه منننن المننننافع  ةسنننيطر المالينننة منفصنننلة عنننن المشننناركين أنفسنننهم، لكنننل مشنننارك هيكلينننة 

 .ةمشتركال ةسيطر األصول تحت القتصادية المستقبلية من خالل نصيبه في إلا
 

 

ال  مسنننيطر عليهنننا بشنننكل مشنننترك. فعلنننى سنننبيل تتضننمن بعنننض النشننناطات فننني القطننناع العنننام أصنننو  .74
المنال، قد تشترك حكومة محلية في ترتينب منع شنركة خاصنة إلنشناء شنارع رئيسني سنريع. وينوفر 
هننذا الشننارع للمننواطنين طريننق وصننول أفضننل بننين األمننالك الصننناعية للحكومننة المحليننة ومرافننق 

صننول مباشننر بننين مصنننعها الميننناء الخاصننة بهننا. كمننا يننزود هننذا الشننارع شننركة خاصننة بطريننق و 
ينننة بنننين الهيئنننة المحلينننة والشنننركة الخاصنننة حصنننة كنننل منننن الطنننرفين منننن تفاقوالمينننناء. وتحننندد اإل

اإلينننرادات والمصنننروفات المرتبطنننة بالشنننارع الرئيسننني. وبالتنننالي، يشنننتق كنننل مشنننارك فننني مشنننروع 
لينننه بشنننكل مشنننترك المننننافع االقتصنننادية أو المننننافع المسنننتقبلية المحتملنننة منننن األصنننل المسنننيطر ع

مشترك ويتحمل نسبة متفق عليها من تكاليف تشنغيل الشنارع. وعلنى نحنو مماننل، تتضنمن العديند 
من النشاطات في مجال صناعات استخالص النفط والغاز والمعادن أصوال  مسيطر عليها بشنكل 
مشترك. فعلى سبيل المننال، قند يقنوم عندد منن شنركات إنتناج الننفط بالسنيطرة بشنكل مشنترك علنى 

بنننوب نقنننل نفنننط وتشنننغيله. ويسنننتخدم كنننل مشنننارك فننني المشنننروع المشنننترك األنبنننوب لنقنننل منتجنننه أن
الخاص مقابل تحمل نسبة متفق عليها من مصروفات تشغيل أنبوب نقل النفط. ومنال  خر علنى 
أصننل مسننيطر عليننه بشننكل مشننترك هننو عننندما تسننيطر منشننأتان بشننكل مشننترك علننى ملكيننة معينننة 

 ة من اإليجارات المستلمة وتتحمل نسبة من المصروفات.حي  تحصل كل منها على حص
 

الماليـة الموحـدة ا المالية المستقشة وبالتالي فـي بياناتـا عتراف في بياناتسيجب عشي المشارك ا .63
 -بما يشي والك فيما يتعشق بحصصا في األصول تحت السيطرة المشتركة:
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 ؛ة هاه األصولنصيبا في األصول تحت السيطرة المشتركةع مصنفة حسب طبيع (أ)
 ؛تكبدها إلتزاماتأية  (ب)
تم تكبدها بشكل مشترك مع المشاركي  اآلخري  فيما يخص  إلتزاماتنصيبا م  أية  (ج)

 ؛المشروع المشترك
نصيبا م  إنتاج المشروع المشترك مع نصيبا م  أية  إستخدامأ  دخل م  بيع أو  (د)

 ؛ و مصروفات تم تكبدها م  قبل المشروع المشترك
 صروفات تكبدها بخصوص مصالحة في المشروع المشترك.أية م   (هـ)  

 

ه فنننني األصننننول تحننننت السننننيطرة المشننننتركة، ينننندخل كننننل مشننننارك فنننني سننننجالته إسننننتنمار بخصننننوص  .76
 المالية: هالمحاسبية ويعترف في بيانات

نصيبه من األصول تحت السيطرة المشتركة، مصنفة حسب طبيعة األصول وليس  (أ)
 خط أنابيب البترول المشترك مصنفا   ، على سبيل المنال نصيبه منإستنمارك

 ؛كممتلكات ومصانع ومعدات
تكبدها، على سبيل المنال تلك التي تم تكبدها في تمويل نصيبه من  إلتزاماتأية  (ب)

 ؛األصول
متكبدة بشكل مشترك مع المشاركين اآلخرين فيما يخص  إلتزاماتنصيبه من أية  (ج)

 ؛المشروع المشترك
ه من إنتاج المشروع المشترك مع نصيبه من أية نصيب إستخدامأي دخل من بيع أو  (د)

 ؛ ومصروفات تم تكبدها من قبل المشروع المشترك
أية مصروفات تكبدها بخصوص حصته في المشروع المشترك، على سبيل المنال  (هـ)

 تلك التي تعود لتمويل حصة المشارك في األصول وبيع نصيبه من اإلنتاج.
 

الدخل والمصروفات معترف بها في البيانات المالينة المسنتقلة ، و لتزاماتإلنارا  ألن األصول وا .72
للمشننارك مننن قبننل، فننال تطلننب أيننة تعننديالت أو إجننراءات توحينند أخننرى بخصننوص هننذه البنننود 

 المالية الموحدة.ته عندما يعرض المشارك بيانا
 

 قتصنادية، وعنادة الشنكلإلتعكس معالجنة األصنول تحنت السنيطرة المشنتركة الجنوهر والحقيقنة ا .78
القننانوني للمشننروع المشننترك. أمننا السننجالت المحاسننبية المنفصننلة للمشننروع المشننترك نفسننه فقنند 

منن قبنل المشناركين، وينتم تحملهنا فني النهاينة  تكون مقصورة على المصناريف المتكبندة عمومنا  
من قبلهم حسب حصصنهم المتفنق عليهنا. قند ال تعند بياننات مالينة للمشنروع المشنترك، منع أن 

 يعدون حسابات إدارية بحي  يمكن لهم تقدير أداء المشروع المشترك. المشاركين قد
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 المنشآت تحت السيطرة المشتركة 

إن المنشننأة تحنننت السننيطرة المشنننتركة هننني مشننروع مشنننترك يتضنننمن إنشنناء شنننركة مسننناهمة أو  .72
شننركة تضننامن أو منشننأة أخننرى يكننون لكننل مشننارك حصننة فيهننا. تعمننل المنشننأة بنننفس الطريقننة 

بها منشآت أخرى ما عدا أن الترتيب بين المشاركين في المشروع المشنترك  ينشن  التي تعمل 
 سيطرة مشتركة على نشاط المنشأة. 

 

  إلتزامنننناتتسننننيطر المنشننننأة تحننننت السننننيطرة المشننننتركة علننننى أصننننول المشننننروع المشننننترك، وتتكبنننند  .10
اط ومصننننروفات وتحقننننق إيننننرادا، وقنننند تقننننوم بالتعاقنننند بإسننننمها وتحصننننل علننننى تمويننننل ألغننننراض نشنننن

المشروع المشترك. إن لكل مشارك في المشروع المشترك حصة فني نتنائج المنشنأة تحنت السنيطرة 
المشتركة بالرغم من أن بعض المنشآت تحت السيطرة المشنتركة تتضنمن كنذلك مشناركة فني نناتج 

 المشروع المشترك. 
 

اطاتهما فنني المشننتركة هننو عننندما تقننوم منشننأتين بضننم نشنن المنشننأة تحننت السننيطرةكمنننال عننام علننى  .13
. المنشنننأة تحنننت السنننيطرة إلنننىالمناسنننبة  لتزامننناتإلمجنننال أعمنننال محنننددة بواسنننطة نقنننل األصنننول وا

كالنة أخنرى و شنتراك منع الحكومنة أو إلفي بلد أجنبي با أعماال  مشروع بدأ يوكمنال  خر هو عندما 
فننني ذلنننك البلننند، وذلنننك بإنشننناء وحننندة منفصنننلة مسنننيطر عليهنننا بشنننكل مشنننترك منننن قبنننل المشنننروع 

 .في الدول األجنبية الحكومة أو الوكالةو 
 

كنير من الوحدات تحت السيطرة المشتركة تشبه في جوهرها المشروعات تحت السيطرة المشنتركة  .17
المشار إليها بالعمليات تحت السيطرة المشتركة أو األصول تحت السنيطرة المشنتركة، علنى سنبيل 

تحنت منشنأه  إلنى، الطرينقلمشنتركة، مننل المنال يمكن أن ينقل المشاركون أصوال تحنت السنيطرة ا
سنننيطرة مشنننتركة، ألسنننباب ضنننريبية أو أخنننرى. وبشنننكل مشنننابه، يمكنننن أن يسننناهم المشننناركون فننني 

تحنننت السنننيطرة المشنننتركة والتننني سنننيتم تشنننغيلها بشنننكل مشنننترك. وتتضنننمن بعنننض المنشنننأة أصنننول 
منننع ننننواحي  العملينننات تحنننت السنننيطرة المشنننتركة إنشننناء وحننندة تحنننت سنننيطرة مشنننتركة لكننني تتعامنننل

محددة من النشاط، على سبيل المنال التصميم، أو التسويق، أو التوزينع أو تقنديم خندمات منا بعند 
 البيع للمنتج.

 

مالينة  تبيانناوتعنرض تحت السيطرة المشتركة بسجالتها المحاسنبية الخاصنة وتعند  المنشأةتحتفا  .11
ومعننايير المحاسننبة المالئمننة  األخننرى بمننا يتفننق مننع المتطلبننات الوطنيننة كالمشنناريعبنننفس الطريقننة 

 .الدولية في القطاع العام
 

تحنت السنيطرة المشنتركة. تندخل هنذه  المنشنأة إلنىيساهم كنل مشنارك عنادة بنقدينة أو منوارد أخنرى  .14
 إسنتنمارالمالينة المنفصنلة ك بياناتنهالمساهمات في السجالت المحاسبية للمشارك ويعترف بها فني 

 .ةمشتركال ةالسيطر تحت  المنشأةفي 
 

 المالية الموحدة لشمشارك البيانات
 التناسبيالتوحيد  -نقطة المرجعية معالجة 

تحت السـيطرة المنشأة المالية الموحدة ع  حصصا في ا يجب عشي المشارك التقرير في بيانات .63
. عنــد 36التناســبي أو الطريقــة البديشــة الموصــوفة فــي الفقــرة التوحيــد  إســتخدامالمشــتركة ب
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حيد التناسبي. واحد أو أكثر مـ  نمـااج التقريـر المعرفـة فـي األسـفل يجـب طريقة التو  إستخدام
 أ  تستعمل.

 
 إسننتخداميعتننرف المشننارك فنني مشننروع مشننترك بحصننته فنني منشننأة مسننيطر عليهننا بشننكل مشننترك ب .16

ات فنني إسننتنمار  أيضننا  للتوحينند التناسننبي بغننض الناننر عمننا إذا كننان يملننك  تقريننرإحنندى صننيغتي ال
 و ما إذا يصف بياناته المالية على أنها بيانات مالية موحدة. شركات مسيطرة عليها أ

 
تحننننت سنننيطرة مشنننتركة فننني البيانننننات المالينننة الموحننندة، مننننن منشنننأة عنننن حصننننة فننني التقرينننر عنننند  .12

قتصننننادية للترتيننننب ولننننيس البنيننننة أو الشننننكل إلالضننننروري أن يعكننننس المشننننارك الجننننوهر والحقيقننننة ا
السنيطرة المشنتركة، يسنيطر المشنارك علنى نصنيبه تحنت المنشنأة الخاص للمشروع المشترك، ففني 

لتزامننناتمنننن خنننالل نصنننيبه فننني أصنننول و أو إمكانينننة الخدمنننة قتصنننادية المسنننتقبلية إلمنننن المننننافع ا  ا 
قتصادية في البيانات المالية الموحدة للمشنارك عنندما يبلن  إلالمشروع، وينعكس الجوهر والحقيقة ا
لتزامنناتالمشننارك عننن حصننته فنني أصننول، و  يننرا، ا  أحنند  إسننتخدامالمشننتركة بالمنشننأة ومصنناريف  دوا 

 .12الموصوفة في فقرة التناسبي نموذجي التقرير في التوحيد 
 

للمشنننارك نصننننيبه منننن األصننننول  قائمننننة البينننان المنننناليأن التناسنننبي يعنننني تطبيننننق طريقنننة التوحينننند  .18
بينننان ضننم يعنهننا بالمشننناركة، و  المسنننئول لتزامنناتإلالمسننيطر عليهنننا بشننكل مشنننترك ونصننيبه منننن ا

ينرادللمشارك نصيبه من  األداء المالي تحنت السنيطرة المشنتركة. كنينرا  منن المنشنأة ومصنروفات  وا 
ات فنني المنشننأة سننتنمار إلمشننابهة إلجننراءات توحينند االتناسننبي اإلجننراءات المالئمننة لتطبيننق التوحينند 

 .6 في القطاع العام الدولي ة، والتي تم تحديدها في معيار المحاسبالمسيطر عليها
 

، فنيمكن للمشنارك ضنم نصنيبه فني التناسنبييمكن أن تستخدم نماذج تقرير مختلفة في التوحيد  .12
لتزامنناتكننل مننن أصنننول، و  ينننراد، ا  تحنننت السننيطرة المشنننتركة مننع البننننود المنشننأة ومصننروفات  وا 

كننل بننند بشننكل إفننرادي. علننى سننبيل المنننال  أسنناسالماليننة الموحنندة علننى  بياناتننهالمشننابهة فنني 
به مننن مخننزون الوحنندة تحننت السننيطرة المشننتركة مننع مخننزون المجموعننة يمكننن أن يضننم نصنني

تحننت السننيطرة المشننتركة مننع نفننس المنشننأة الموحنندة ونصننيبه مننن ممتلكننات ومصننانع ومعنندات 
للمنشنننأة البننننود للمجموعنننة المشنننتركة. وكبنننديل يمكنننن أن ياهنننر نصنننيبه منننن األصنننول الجارينننة 

لجاريننة للمجموعننة الموحنندة، ويمكننن أن تحننت السننيطرة المشننتركة منفصننلة كجننزء مننن األصننول ا
تحت السنيطرة المشنتركة مفصنولة كجنزء  المنشأةياهر نصيبه من ممتلكات ومصانع ومعدات 

 إلننىمننن ممتلكننات ومصننانع ومعنندات المجوعننة الموحنندة. ويننؤدي هننذان النموذجننان مننن التقريننر 
، لتزامننناتإلعنننن مبنننال  متمانلنننة لصنننافي الننندخل ولكننل صننننف رئيسننني منننن األصنننول، واالتقريننر 
 والمصروفات، ويعتبر كال النموذجين مقبولين ألغراض هذا المعيار. واإليراد

 

)أ( فنننإن منننن غينننر المالئنننم تقننناص أي التناسنننبي مهمنننا كنننان النمنننوذج المسنننتخدم لتنفينننذ التوحيننند  .40
أو مصننروفات بطننرح  إيننرادأي )ب( أو أصننول أخننرى أو  إلتزامنناتبطننرح  إلتزامنناتأصننول أو 
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ر، إال إذا وجند حنق قنانوني للمقابلنة وكنان التقناص يمننل التوقعنات منن  خن إينرادمصروفات أو 
 لتزام.إلحي  تحقق األصل أو سداد ا

 

ــي المشــارك عــدم ا .31 ــي سعش ــد  إســتخدامســتمرار ف ــاريخ الــا  التناســبي التوحي ــداًء مــ  الت ابت
 تحت السيطرة المشتركة.المنشأة يتوقف فيا ع  السيطرة المشتركة عشي 

 

من التاريخ الذي يتوقف فينه عنن المشناركة فني التناسبي التوحيد  إستخدام يتوقف المشارك عن .47
تحننت السننيطرة المشنننتركة ويمكننن أن يحنند  هنننذا، علننى سننبيل المننننال، المنشنننأة السننيطرة علننى 

تحنننت المنشنننأة ه أو عنننندما توضنننع قينننود خارجينننة علنننى إسنننتنمار عنننندما ينننتخلص المشنننارك منننن 
 ق أهدافها.السيطرة المشتركة بحي  ال تتمكن من تحقي

 

 الملكية وقطريقة حق

الماليـة الموحـدة ا عشـي المشـارك التقريـر فـي بياناتـ ع63الطريقة البديشة الموصـوفة فـي الفقـرة  .36
 طريقة حق المشكية. إستخدام. بتحت السيطرة المشتركةالمنشأة ع  حصصا في 

 

 تخدامإسننيعتننرف المشننارك فنني مشننروع مشننترك بحصننته فنني منشننأة مسننيطر عليهننا بشننكل مشننترك ب .44
ات فني شنركات تابعنة أو مننا إسنتنمار  أيضنا  طريقنة حقنوق الملكينة بغنض النانر عمنا إذا كنان يملنك 
 إذا يصف بياناته المالية على أنها بيانات مالية موحدة.

 

 إسننتخدامتحننت السننيطرة المشننتركة بالمنشننآت يقننوم بعننض المشنناركين بننالتقرير عننن حصصننهم فنني  .41
 إسنتخدام. يندعم 2 فني القطناع العنام الندولي ةالمحاسب طريقة حق الملكية، كما وصفت في معيار

يجننادلون بأنننه مننن غيننر المالئننم ضننم بنننود تحننت السننيطرة مننع  )أ( طريقننة حننق الملكيننة أولئننك الننذين
ومن قبل أولئك الذين يعتقدون أن للمشاركين تأنير هام، ولنيس )ب( بنود تحت السيطرة المشتركة 

طريقننة  إسننتخدامالمشننتركة. ال يوصنني هننذا المعيننار ب سننيطرة مشننتركة، فنني الوحنندات تحننت السننيطرة
قتصنننادية لحصنننة إلالجنننوهر والحقيقنننة ا أفضنننليعكنننس بشنننكل التناسنننبي حنننق الملكينننة ألن التوحيننند 

تحننت السننيطرة المشننتركة، أي السننيطرة علننى نصننيب المشننارك مننن المنننافع المنشننأة المشننارك فنني 
طريقنننة حنننق  إسنننتخداممح هنننذا المعينننار ب. ومنننع هنننذا يسنننأو إمكانينننة الخدمنننة قتصنننادية المسنننتقبليةإلا

المسننيطر عليهنننا المنشنننآت الملكيننة، كمعالجننة بديلنننة مسننموح بهنننا عننند التقرينننر عننن الحصنننص فنني 
 بشكل مشترك.

 

طريقـة حـق المشكيـة مـ  التـاريخ الـا  يتوقـف فيـا عـ   إستخدامعشي المشارك أ  يتوقف ع   .36
 يطرة المشتركة.تحت السالمنشأة السيطرة المشتركة أو التأثير الألام عشي 

 

 اإلستنناءات من التوحيد التناسبي وطريقة حقوق الملكية      
يتم تصنيف ومحاسبة الحصص في المنشآت المسيطر عشيألا بشـكل مشـترك والتـي يوجـد دليـل  .34

 إثنــيعشــي أنــا تــم إســتم ك الحصــة واسحتفــاا بألــا بشــكل حصــر  بألــدف التصــرف بألــا خــ ل 
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)أ(ع 6  اسدارة تبحث بجد ع  مشترع هو محدد فـي الفقـرة ا  عشر شألرًا م  تاريخ اسستم ك و 
 .  62الدولي وفقًا لمعيار المحاسبة ويتم محاسبيتألا  عشي أنألا محتفا بألا لشمتاجرة 

 

يمكن العنور على إرشنادات بشنان اإلعتنراف بناألدوات المالينة وقياسنها والتني تنم تناولهنا فني الفقنرة  .48
 .72طاع العام الدولي في القفي معيار المحاسبة  42

 

، بحصنة منا فني منشنأة مسنيطر عليهنا بشنكل مشنترك 42و)أ( 1عند عدم التصرف، وفقنا  للفقنرات  .42
عشنر شنهرا ،  إنننيوالتي تمت محاسبتها مسنبقا علنى أنهنا محنتفا بهنا كنأداة مالينة للمتناجرة، خنالل 

يخ اإلسنتمالك. التوحيند التناسنبي أو طريقنة حقنوق الملكينة كمنا منن تنار  إستخدامفينبغي محاسبتها ب
)يمكن العنور على إرشادات حول معنى تاريخ اإلستمالك في معيار المحاسبة الوطني أو الدولي 

يجننب إعننادة عننرض البيانننات الماليننة للفتننرات منننذ و ننندماجات األعمننال(. إذو الصننلة الننذي يتننناول 
 تاريخ اإلستمالك.

 

ترك مشتريا  للحصة المنذكورة فني أن يجد المشارك في مشروع مش فمن الممكنة، إستننائيوبصورة  .10
عشننر شننهرا  مننن تنناريخ  إنننني، ولكننن ال لننيس بإمكانننه إتمننام البيننع فنني غضننون 42)أ( و1الفقننرات 

اإلستمالك بسبب الحاجة لموافقة الجهات التنايمية أو الغير. وال يطلب من المشارك فني مشنروع 
صنة فني منشنأة مسنيطر عليهنا مشترك تطبينق التوحيند التناسنبي أو طريقنة حقنوق الملكينة علنى الح

في تاريخ إعداد التقنارير ولنم يكنن هنالنك سنبب لالعتقناد أن  البيع جاريا  )أ( بشكل مشترك إذا كان 
 البيع لن يكتمل بعد تاريخ إعداد التقارير بفترة قصيرة. )ب( 

 

ع يقـوم مسـيطر عشيألـاتحـت السـيطرة المشـتركة منشـأة المنشأة م  التاريخ الا  تصبش فيا  .31
 6فــي القطــاع العـــام  الـــدولي ةرك بالمحاســبة عــ  حصـــتا بموجــب معيــار المحاســبالمشــا

تحـت السـيطرة المنشـأة م  التاريخ الـا  تصـبش فيـا ع والمنفصشة"البيانات المالية الموحدة "
ع يقـوم المشـارك بالمحاسـبة عـ  حصـتا بموجـب منشأة زميشة في مشروع مشـتركالمشتركة 

 .4العام في القطاع  الدولي ةمعيار المحاسب
 

 المالية المنفصشة لشمشارك البيانات
يــتم قيــد المحاســبة فــي المنشــآت تحــت الســيطرة المشــتركة فــي البيانــات الماليــة المنفصــشة  .36

مــ  معيــار المحاســبة  63-38لشمشــاركي  فــي مشــاريع مشــتركة بمــا يتوافــق مــع الفقــرات 
 .6الدولي في القطاع العام

 
 

 العام. ستخداملية منفصلة لإلما بياناتهذا المعيار ال يفرض وجود  .11
 

 العمشيات بي  المشارك والمشروع المشترك
عتراف بأ  جـزء مـ  المكسـب سعندما يساهم المشارك أو يبيع أصوال لشمشروع المشتركع فا  ا .33

حتفــاا باألصــول لــد  سأو الخســارة مــ  العمشيــة يجــب أ  يعكــ  جــوهر العمشيــة. فعنــدما يــتم ا
  المشـارك إينقل المشارك المخاطر والمنافع الألامة لشمشكيةع فـالمشروع المشتركع وشريطة أ  

حصـص المشـاركي  اآلخـري .  إلـييجب أ  يعتـرف فقـط بـالك الجـزء مـ  المكسـب الـا  يعـز  
ــا عــ  سوعشــي المشــارك ا ــدما تعطــي المســاهمة أو البيــع إثبات ــغ الخســارة عن عتــراف بكامــل مبش

 .الجاريةحدوث انخفاض في صافي القيمة المتحققة لألصول 
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عتـراف بنصـيبا مـ  سعندما يشـتر  مشـارك أصـوال مـ  مشـروع مشـترك فيجـب عشيـا عـدم ا .33
ــع األصــول  ــد بي ــي يعي ــة حت ــيربــش المشــروع المشــترك مــ  العمشي ــي  إل طــرف مســتقل. وعش

عتــراف بنصــيبا مــ  الخســامر الناتجــة عــ  هــاه العمشيــات بــنف  الطريقــة التــي سالمشــارك ا
ناء أ  الخسامر يعترف بألا حاال عندما تمثـل تخفيضـًا لصـافي اعترف بألا في األرباح باستث

 القيمة القابشة لشتحقق لألصول الجارية.
 

ألغراض تحديد فيما إذا كانت المعاملة المالية بنين المشنارك والمشنروع المشنترك يترتنب عليهنا  .16
 أو إسننتعادتهخسننارة نتيجننة انخفنناض فنني أحنند أصننول المشننروع يحنندد المشننارك المبلنن  الممكننن 

مبلنن  الخدمننة القابلننة لالسننترداد الخنناص باألصننول وفقننا  لمعيننار المحاسننبة النندولي فنني القطنناع 
، أو معيار المحاسنبة الندولي فني القطناع "إنخفاض قيمة األصول غير المولدة للنقد" 73العام 
 إسنتخداموعنند تحديند قيمنة  إذا كنان ممكننا .  "" إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقند 76العام 

للنقنند، يقننوم المشننارك فنني مشننروع مشننترك بتقنندير التنندفقات النقديننة المسننتقبلية  ةصننول المولننداأل
المسنتمر لصصنل والتصنرف النهنائي بنه منن قبنل المشنروع  سنتخداممن األصل على أسناس اإل

األصننل غيننر المولنند للنقنند، يقننوم المشننارك فنني مشننروع  إسننتخدامالمشننترك. وعننند تحدينند قيمننة 
المنناهج المحنددة فني  إسنتخدامة الحالية إلمكانية الخدمة المتبقية لصصنل بمشترك بتقدير القيم

 .73معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 التقرير ع  الحصص في المشاريع المشتركة 
 في البيانات المالية لشمستثمر

ـــار  .34 ـــا ســـيطرة مشـــتركة يجـــب إاأل ـــا  ال توجـــد عشي ـــي مشـــروع مشـــترك ال إ  المســـتثمر ف
ـــة الموحـــدة كاإســـتثمار  ـــا المالي ـــي بيانات ـــًا إســـتثمار تا هـــاه ف ـــي مشـــاريع مشـــتركة وفق ات ف

 .  4المحاسبة الدولي في القطاع العام لمتطشبات معيار 
 

يمكننن العنننور علننى إرشننادات حننول محاسننبة الحصننص فنني المشنناريع المشننتركة حينن  ال يملننك  .18
 .72في القطاع العام  الدوليالمستنمر سيطرة مشتركة أو تأنير هاما ، في معيار المحاسبة 

 

 مشلشو المشاريع المشتركة
يجــب عشــي مشــلشي أو مــدير  المشــروع المشــترك المحاســبة عــ  أ  رســوم بموجــب معيــار  .32

 .   م  التعام ت التبادلية" اسيراد" 2في القطاع العام المحاسبة الدولي 
 

. يننندفع منننن المشننناركين كمشنننغل أو مننندير للمشنننروع المشنننترك أكننننريمكنننن أن يعمنننل واحننند أو  .60
للمشنننغلين عنننادة رسنننوم إدارة عنننن هنننذه الواجبنننات، وتنننتم المحاسنننبة عنننن هنننذه الرسنننوم منننن قبنننل 

 المشروع المشترك كمصروف.
 

 اسفصاح

   -:عشي المشارك اسفصاح ع  .61

ع بإستثناء إاا وجد تدفق نقد  صادر التالية محتمشةال لتزاماتالمبشغ اسجمالي لإ  (أ)
األخر  ما لم يك   محتمشةال لتزاماتس بشكل منفصل ع  مبشغ اعشي شكل دفعات 

 -احتمال الخسارة بعيدًا:
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تكبدها المشارك بخصوص حصتا في المشاريع  محتمشة إلتزاماتأية  (3)
التي تم تكبدها بشكل  محتمشةال لتزاماتالمشتركة ونصيبا في كل م  اس 

 ؛مشترك مع المشاركي  اآلخري 
نفسألا والتي هو مشتزم لشمشاريع المشتركة  محتمشةال لتزاماتنصيبا م  اس  (7)

 ؛ وألابإحتمااًل 
بشكل طارئ  مسمولالتي تنشأ بسبب كو  المشارك  محتمشةال لتزاماتس تشك ا (1)

 ؛ والمشاركي  اآلخري  في المشروع المشترك إلتزاماتع  
التاليةع وحيث يكو  الك عمشيًا تقدير ألثرها  محتمشةوصف مختصر لألصول ال (ب)

رد لشمنافع  اسقتصادية المستقبشية أو إمكانية المالي عندما يحتمل حدوث تدفق وا
  -الخدمة:

لشمشارك في المشروع المشترك تنشأ فيما يتعشق بحصصا  محتمشةأية أصول  (3)
التي نشأت بشكل  محتمشةفي المشاريع المشتركة وحصتا في كافة األصول ال

 مشترك مع مشاركي  آخري ؛ و

 فسألا. لشمشاريع المشتركة ن محتمشةحصتا في األصول  ال (7)
 

التاليــة  لتزامــاتيجــب عشــي المشــارك فــي المشــروع المشــترك اسفصــاح عــ  المبشــغ اسجمــالي لإ  .66
  -األخر : لتزاماتفيما يتعشق بحصصا في المشاريع المشتركةع والك بشكل منفصل ع  اس 

رأسمالية لشمشارك فيما يتعشق بحصصا في المشاريع المشتركةع  إلتزاماتأية  (أ)
الرأسمالية التي كا  قد تكبدها بشكل مشترك مع مشاركي   لتزاماتوحصتا في اس 

 آخري ؛ و

 حصتألا م  التعألدات الرأسمالية فيما يخص المشاريع المشتركة بحد ااتألا. (ب)
 

ــي المشــاريع المشــتركة الألامــة  .66 ــي المشــارك أ  يفصــش عــ  قاممــة وأوصــاف حصصــا ف عش
مشارك الـا  يقـدم تقريـر ونسبة المشكية في المنشآت تحت السيطرة المشتركة. يجب عشي ال

فراديـة فـي سالبنـود ا أسـا نمـواج التقريـر عشـي  إسـتخدامحصصا في المنشآت المشتركة ب
جماليـة لكـل مـ  سطريقة حق المشكية اسفصاح عـ  المبـالغ ا إستخدامالتوحيد التناسبي أو ب

لليـــر ا لتزامـــاتس الجاريـــةع وا لتزامـــاتس ع وا يـــر المتداولـــةاألصـــول المتداولـــةع واألصـــول 
 ع والدخل والمصروفات العامدة لحصصا في المشاريع المشتركة.متداولة

 

طريقة المستخدمة لإعتراف بحصتا في المنشأة تحت اسفصاح ع  عشي المشارك  .63
 السيطرة المشتركة.

 

 أحكام إنتقالية 

حيث يتم تبني المعالجة األساسية المبينة في هاا المعيارع ال يطشب المشارك م  المنشآت  .63
للاء األرصدة والمعام ت بي  بعضألا البعضع ومع منشآتألا المسيطر عشيألا والمنشآت إ
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التي تسيطر عشيألا بشكل مشتركع والك  لفترات تقديم التقارير التي تبدأ م  تاريخ يقع 
 لألاا المعيار.  تبنيضم  ث ث سنوات بعد تاريخ أول 

 

ق للمرة األولى وفقا  لمعايير يمكن أن يكون لدى المنشآت التي تتبع محاسبة اإلستحقا .66
المحاسبة الدولية في القطاع العام العديد من المنشآت المسيطر عليها والمسيطر عليها 

 مبدئيا  بشكل مشترك وبعدد كبير من المعامالت التي تتم بين هذه المنشآت. وعليه، يصعب 
ات المالية. ولهذا تحديد كافة المعامالت واألرصدة التي يتعين إلغاؤها بهدف إعداد البيان

من إلغاء األرصدة والمعامالت بالكامل بين المنشآت  مؤقتا  إعفاءا  61السبب، توفر الفقرة 
 ومنشآتها المسيطر عليها بشكل مشترك.

 

عشــي المنشـأة اسفصــاح عـ  حقيقــة  63عنـدما تطبـق المنشــآت الحكـم اسنتقــالي فـي الفقـرة  .64
 منشأة. عدم إللاء كافة األرصدة والمعام ت داخل ال

 
( للمنشننآت فتننرة 7000) 8تنوفر األحكننام اإلنتقاليننة فنني معينار المحاسننبة النندولي فنني القطناع العننام  .68

تصل إلى نال  سنوات من أجنل إلغناء أرصندة والمعنامالت بالكامنل بنين المنشنآت ضنمن المنشنأة 
حاسنبة اإلقتصادية وذلك من تاريخ أول تطبيق لها. ويمكن للمنشآت التني طبقنت مسنبقا معينار الم

( أن تستمر باإلسنتفادة منن فتنرة األحكنام اإلنتقالينة التني تسنتمر 7000) 8الدولي في القطاع العام
 8لنننننال  سننننننوات وذلنننننك مننننن تننننناريخ أول تطبينننننق لمعيننننار المحاسنننننبة الننننندولي فنننني القطننننناع العنننننام 

(7000.) 
 

 تاريخ النفاا  

لشبيانـات الماليـة السـنوية  نبلي أ  تطبق المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .62
. ومـ  المحبـا تطبيـق هـاا المعيـار 6008ينـاير  1التي تلطي الفترات التي تبدأ فـي أو بعـد

اا قامت المنشأة بتطبيق هاا المعيار خ ل فترة تبدأ قبـل   6008ينـاير  1في وقت مبكر. وا 
 فينبلي عشيألا اسفصاح ع  تشك الحقيقة. 

 

 "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير عشي التحسينات" قطري ع  1 الفقرة تعديل تم .أ62
 تلطي التي السنوية المالية لشبيانات التعديل الك المنشأة وتطبق. 6010يناير في الصادرة
اا. 6011يناير 1بعد أو في تبدأ التي الفترات  1 قبل تبدأ لفترة التعديل المنشأة طبقت وا 
 الفقرة األولي الفترة لتشك تطبق وأ  الحقيقة تشك  ع تفصش أ  ينبلي فإنألا ع6011يناير

 1 والفقرة "العرض: المالية األدوات" 68 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار م  6
 في الدولي المحاسبة معيار م  6 والفقرة 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار م 

 التعدي ت المنشأة تطبق أ  المحبا وم . "اسفصاحات: المالية األدوات" 60العام القطاع
 . مستقبشي بأثر

 

عننندما تتبنننى منشننأة معينننة أسنناس اإلسننتحقاق المحاسننبي كمننا حددتننه معننايير المحاسننبة الدوليننة  .20
فنني القطنناع العننام، ألغننراض تقننديم التقننارير الماليننة، فإنننه بعنند تنناريخ السننريان هننذا، ينطبننق هننذا 

ة الخاصننة بالمنشننأة التنني تغطنني الفتننرات التنني تبنندأ فنني المعيننار علننى البيانننات الماليننة السنننوي
 تاريخ التبني أو بعد ذلك التاريخ. 

 

 (   6000) 8سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"إعننداد التقننارير الماليننة  8يحننل هننذا المعيننار محننل معيننار المحاسننبة النندولي فنني القطنناع العننام  .23

 .  7000لصادر في ا الحصص في المشاريع المشتركة""حول 
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 مشحق
 

 التعدي ت عشي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخر 
 

 إلى اإلشارات تعديل يتم ،7008 يناير 3 في المطبقة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير في
 الحصص حول يةالمال التقارير إعداد" 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من السابقة النسخة

 المشاريع في الحصص" 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إلى "المشتركة المشاريع في
 . "المشتركة
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 أسا  اسستنتاجات
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   8يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 معـــايير مجشـــ  أجراهـــا التـــي التحســـينات نتيجـــة 8 العـــام طـــاعالق فـــي الـــدولي المحاســـبة معيـــار مراجعـــة
 .  6006 عام في الصادرة المالية التقارير سعداد الدولية المعايير عشي الدولية المحاسبة

 

 خلفية
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بين المقاربة برنامج إن . 3إستنتاج

 في المجلس سياسة وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو العام القطاع يف الدولية
 والمعايير اإلستحقاق أساس على العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين المقاربة تحقيق
 مناسبا   يكون حي  الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية
 .العام القطاع لمنشآت

 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها     .7إستنتاج
وبين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحافا على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 

لحياد يخص القطاع العام. ويحد  الحياد عن إلعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب ل
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك 
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمنلة إضافية هو أمر 

ام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع الع
"المقارنة مع الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 

المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"
 العام.

 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديالت المقترحة على 7007مايو  في   .1إستنتاج
كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت  ۱معيار من معايير المحاسبة الدولية 31

عارض أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار والت
جراء تحسينات أخرى". تم إصدار معايير المحاسبة  ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وا 

 .7001الدولية النهائية في ديسمبر
 

، إلى معيار المحاسبة 7000، الصادر في مايو8إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    .4إستنتاج
"إعداد التقارير المالية حول الحصص في المشاريع  (3224)المعاد صياغته عام  13الدولي 

، وضعت الهيئة السابقة 7001. وفي أواخر عام 7001والذي أُعيد إصداره في ديسمبر المشتركة"
، مشروع تحسينات ۲لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام

يير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة بين معا مناسبا  لتحقيق المقاربة حي  يكون 
 .7001الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

 

بعد  13قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي    .1إستنتاج
قيح معيار المحاسبة تحسينه واتفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تن

الدولي والتعديالت التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير 

                                                 
معايير المحاسبة الدولية. وهي لجنة  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية   ۱

وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس هذه 
ر. وفي بعض الحاالت، المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايي

 عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدال من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.
أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس اإلتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير   ۲

 .7004تصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر تكليف اللجنة ل
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 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأساس اإلستنتاجات   722 

في مجلس معايير  خدمة اإلشتراك الشاملةمنصوص عليها في هذه الونيقة. لكن يمكن لمشتركي 
على العنوان المحاسبة الدولية اإلطالع على أسس اإلستنتاجات في الموقع اإللكتروني للمجلس 

 (.www.iasb.orgالتالي: 
 

نتيجة للمعايير الدولية إلعداد  13تم إجراء تعديل  خر على معيار المحاسبة الدولي   .6إستنتاج
. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع 7001التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر

ولية إلعداد التقارير المالية الصادرة التعديالت الالحقة الناجمة عن المعايير الد 2العام 
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 7001بعد ديسمبر

العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في تلك المعايير الدولية 
 شأنها.ب إلعداد التقارير المالية على منشآت القطاع العام ولم يشكل رأيا  

 

 معايير مجش  أجراها التي التحسينات نتيجة 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 6008 عام في الصادرة المالية التقارير سعداد الدولية المعايير عشي الدولية المحاسبة
 على أجريت لتيا التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام . 2إستنتاج

 التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 13الدولي المحاسبة معيار
 مع عموما   واتفق 7008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة "المالية

ستنتج. المعيار تنقيح أسباب على األخير المجلس  في الدولية المحاسبة معايير مجلس وا 
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه العام قطاعال



 الحصص في المشاريع المشتركة

   728 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 13ولي مقارنة مع معيار المحاسبة الد

 

 61 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 رئيسي بشكل مستمد "المشتركة المشاريع في الحصص" 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 معيار على أجري تعديل ويتضمن "المشتركة المشاريع في الحصص" 13 الدولي المحاسبة معيار من

 في الصادرة" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" من كجزء   13 الدولي المحاسبة
 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس يبح  لم المعيار، هذا إصدار وقت وفي. 7008 مايو
 المحاسبة ومعيار "األعمال ندماجإ" 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار تطبيق إمكانية في

 على "المتوقفة والعمليات البيع برسم بها المحتفا المتداولة غير األصول" 1 العام القطاع في الدولي
 التي التعديالت يعكس ال 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت
 و 1 العام القطاع في الدوليين المحاسبة معياري إصدار بعد 13 الدولي محاسبةال معيار على ُأجريت

 المحاسبة ومعيار 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما. 1
 : 13 الدولي

 حاسبةالم معيار ضمن 13 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 
 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 8 العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي داءاأل بيان" مصطلحات إستخدام ذلك على األمنلة أهم ومن. 13الدولي المحاسبة معيار

 المصطلحات أما. 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق/األصول صافي"و
 ". الملكية حقوق"و" الدخل بيان" فهي 13 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة

 ارمعي في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 
 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 13 الدولي المحاسبة

 معيار عن" المشترك للمشروع" مختلف تعريف 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 ".اإللزامي الترتيب" بمصطلح" التعاقدي الترتيب" مصطلح استبدال تم وقد. 13 الدولي المحاسبة

 معاملة تبني للمنشآت يجيز إنتقالي نص 73العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 المشروع في المشاركين بين والمعامالت األرصدة كافة إستبعاد عدم لغرض التناسبي التوحيد
 التقارير إعداد لفترات مشترك بشكل عليها يسيطرون التي والمنشآت المسيطرة ومنشآتهم المشترك

 وفقا   للمرة األولى اإلستحقاق محاسبة تبني تاريخ تلي سنوات نال  خالل معين تاريخ في تبدأ التي
 .إنتقالية أحكاما   13 الدولي المحاسبة معيار يتضمن وال. العام القطاع في الدولية المحاسبة لمعايير
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 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 يةمعامالت التبادلالاإليراد من  

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المعيار هذا ويحتوي. الدولية محاسبةال معايير مجلس نشره الذي "اإليراد" ( 8221 عام في المنقح) 81

 على للمحاسبين الدولي لإلتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 81الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات
 .المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد ةالدولي للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 13 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” جاريةت عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 اإليراد من المعامالت التبادلية -9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 81تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 9384يناير 

 
من عام  يوليوفي  "اإليراد من المعامالت التبادلية " 2تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

9338 . 
 

من خالل معايير القطاع العام  2ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (9332)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 97 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في  والقياس" اإلعترافاألدوات المالية:  " 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (9383يناير 

  (9383)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 
  9بة الدولي في القطاع العام معيار المحاسجدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

 طبيعة
 األثر

 معيار التأثير

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 8

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 2

 9383نوفمبر المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير  التحسينات على  تعديل 83

 9332 ديسمبر 97معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 89
 9383يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 

 9383نوفمبر ير المحاسبة الدولية في القطاع العام معاي التحسينات على  تعديل 11

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 14

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 16

 9383نوفمبر قطاع العام معايير المحاسبة الدولية في ال التحسينات على  تعديل 12

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 8تنفيذ

 9383يناير  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 89تنفيذ
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 األثر

 معيار التأثير

 9383نوفمبر محاسبة الدولية في القطاع العام معايير ال التحسينات على  جديد 19تنفيذ

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 11تنفيذ

 9383نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 14تنفيذ
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. 49-8 والفقرات الهدف في مبين "التبادلية المعامالت من اإليراد" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف ياقس في 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه
 السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 1 العام

 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية
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 الهدف 
مصطلح الدخل على  " إطار إعداد وعرض البيانات المالية " –معايير المحاسبة الدولية  يعرف مجلس

 صول تحسين لأل أوية خالل الفترة المحاسبية على شكل تدفقات واردة قتصاد"زيادات في المنافع اإل نهأ
تلك المتعلقة بمساهمات من  ستثناءإب، تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية لتزاماتفي اإل إنخفاض أو

من  معايير المحاسبة الدولية لمصطلح الدخل كال   مجلسالمشاركين في حقوق الملكية". يشمل تعريف 
 بدال  ، من اإليرادات والمكاسب يشمل كال   ويستخدم هذا المعيار مصطلح "اإليراد" الذي والمكاسب،اإليراد 

بها كإيرادات في معايير  عترافد المحددة التي سيتم اإليتم تناول بعض البنو  ."من مصطلح "الدخل
، يتم تناول المكاسب الناتجة عن بيع ا من نطاق هذا المعيار، فعلى سبيل المثالإستثناؤهم أخرى حيث ت

الممتلكات والمصانع والمعدات بالتحديد في المعايير الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات وال يغطيها 
 . هذا المعيار

 

 هدف هذا المعيار هو بيان المعالجة المحاسبية لإليراد الناتج عن المعامالت واألحداث التبادلية.  
 

باإليراد عندما  عترافيتم اإل باإليراد. عترافأن الموضوع الرئيسي في محاسبة اإليراد هو تحديد وقت اإل
ويمكن قياسها )ب( ، للمنشأة إمكانية خدمة أوستقبلية ية مإقتصادتدفق منافع )أ( يكون من المحتمل 

 عتراف، وبذلك يتم اإلالتي يتم بها تلبية هذه المقاييس. يحدد هذا المعيار الحاالت ثوق بهبشكل مو 
 المقاييس.يوفر هذا المعيار كذلك اإلرشاد العملي لتطبيق هذه باإليراد، و 

 

 النطاق 
المحاسبي أن  ستحقاقاإل أساسيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .8

  -التالية:تطبق هذا المعيار في محاسبة اإليراد الناتج عن المعامالت واألحداث التبادلية 

  ؛الخدماتتقديم  (أ)

 و؛ بيع البضائع (ب)

أو  سهماألالمنشأة المنتجة للفوائد واإلتاوات وأرباح وصول أطراف أخرى أل إستخدام (ج)
 .التوزيعات المماثلة

 

 الحكومية.األعمال مؤسسات  إستثناءبجميع منشآت القطاع العام  ينطبق هذا المعيار على .9
 

الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .1
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 

عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مؤسسات األعمال  التقارير المالية الصادرة
 . " عرض البيانات المالية " 8الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 . ال يتناول هذا المعيار اإليراد الناتج عن المعامالت غير التبادلية .4
 

المعامالت غير  أومعامالت التبادلية يمكن لمنشآت القطاع العام أن تستمد اإليرادات من ال .1
يتـم فيها  أووخدمات  أصول إن المعاملة التبادلية هي المعاملة التي تستلم فيها المنشأة  التبادلية.
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 أووتعطي بشكل مباشر قيمة معادلة لها تقريبا )بشكل رئيسي على شكل بضائع   لتزاماتإطفاء اإل
، وتشمل األمثلة على المعامالت العملية التبادلية لطرف اآلخر في( لصوللأل إستخدام أوخدمات 

 -التبادلية ما يلي:

 أو الخدمات؛ أوبيع البضائع  أوشراء  (أ)

 بأسعار السوق. والمعدات؛الممتلكات والمصانع  إستئجار (ب)
 

إلى  المعامالت غير التبادلية يجب النظر أوعند التمييز بين اإليرادات من المعامالت التبادلية  .6
، وتشمل األمثلة على المعامالت غير التبادلية اإليراد الناتج عن ة ال إلى شكلهاجوهر المعامل

، الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الحيات الحاكمة )على سبيل المثالالص إستخدام
 .تالجمركية والغرامات( والمنح والهبا

 

، مدى فترة زمنية متفق عليهاا على يتعلق تقديم الخدمات عادة بأداء المنشأة لمهمة متفق عليه .7
من فترة واحدة. تشمل األمثلة  أكثرعلى مدى  أوومن الممكن تقديم الخدمات خالل فترة واحدة 

على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام والتي يستلم اإليراد فيها كتبادل مخصص اإلسكان 
دارة الطرق التي تتقاضى رسوما   دارة مرافق المياه وا  دا وا  تتعلق بعض   التحويلية.رة الدفعات وا 

، على سبيل المثال تلك المتعلقة بخدمات مدراء يم الخدمات مباشرة بعقود اإلنشاءيات تقدإتفاق
 وفقا  يات ال يتناوله هذا المعيار، ولكن يتم تناوله تفاقواإليراد الناجم عن هذه اإل، ومهندسي المشروع

عقود " 88في القطاع العام يار المحاسبة الدولي لمتطلبات عقود اإلنشاء كما هو محدد في مع
 . اإلنشاء"

 

المشتراة والسلع )ب( البضائع التي تنتجها المنشأة لغرض البيع مثل المنشورات )أ( البضائع تشمل  .1
 بيعها.الممتلكات األخرى المحتفظ بها إلعادة  أواألرض  أومثل البضائع  بيعها، إلعادة

 

 -منشأة يؤدي إلى زيادة في اإليراد على شكل:إن إستخدام اآلخرين ألصول ال .2

 رسوم إستخدام النقد أو النقد المعادل ومبالغ مستحقة للمنشأة؛  -فائدة  (أ)
 

على سبيل المثال البراءات والعالمات ، جلالمنشأة طويلة األأصول  إستخدامرسوم  – تاواتأ (ب)
 و؛ التجارية وحقوق التأليف وبرامج الحاسوب

ات حقوق إستثمار توزيعات الفوائض على أصحاب  – يعات المماثلةمن التوز  سهمأرباح األ (ج)
 المال.من رأس  صنف معينبما يملكونه من  ما يتناسبالملكية مع 

 

 -:ال يتعامل هذا المعيار مع اإليرادات .83

 81في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أنظر)أو التوزيعات المماثلة يات اإليجار إتفاق (أ)
 و ؛(اإليجار"عقود "
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ات التي تتم محاسبتها بموجب أسلوب حقوق الملكية ستثمار الناتجة عن اإل سهمأرباح األ (ب)
 و  (؛"الزميلة المنشآتات في ستثمار اإل " 7في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أنظر)

المعايير في التي تم تناولها في )األرباح الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات  (ج)
 ."بالممتلكات والمصانع والمعدات"الخاصة  87في القطاع العامالمحاسبة الدولي  معيار

التي تتعامل مع عقود  ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية  عقود التأمين (د)
 ؛التأمين

 طالعالتصرف فيها )يمكن اإل أوالمالية  لتزاماتواإلصول التغيرات في القيمة العادلة لأل (ه)
باإلعتراف والقياس لألصول المالية في معيار المحاسبة الدولي في الخاص على اإلرشاد 
 ؛" األدوات المالية: اإلعتراف والقياس" 92القطاع العام 

 المتداولة األخرى؛ صول التغييرات في قيمة األ (و)

 بالنشاط المتعلقة البيولوجية لألصول العادلة القيمة في التغيرات وعن المبدئي، اإلعتراف (ز)
 ؛("الزراعة" 97 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار انظر) الزراعي

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار انظر) الزراعي باإلنتاج المبدئي اإلعتراف عن تنشأ التي (ح)
 و ؛(97 العام

 . خامات المعادن إستخراج (ط)
 

 تعريفات 
  -ه:أدناحسب المعاني المحددة  هذا المعيارتستخدم الموصطلحات التالية في  .88

ــادل ــوم فيهــا منشــأة باســتالم  (Exchange transactions) معــامالت التب وهــي معــامالت تق
أوصــول أو خــدمات أو يكــون لــديها إلتزامــات مطفــأة وتعطــي مباشــرة بيمــة مســاوية تقريبــا )بشــكل 

 أساسي بوصورة نقد أو بضائع أو خدمات أو إستخدام لألوصول( إلى منشأة أخرى بالمقابل.
 

هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أوصل أو تسوية إلتزام بين  (Fair value) القيمة العادلة
أطراف مطلعة وراغبة في معامالت تتم بين أطراف ليست ذات موصلحة لتحديد القيمة السوبية 

 العادلة.
 

وهــي معــامالت ج يوجــد فيهــا  (exchange transactions-Non) المعــامالت غيــر التبادليــة
غير التبادلية، تستلم المنشـأة إمـا بيمـة مـن منشـأة أخـرى دون أن تعطـي تبادل. وفي المعامالت 

مباشرة بيمة مساوية تقريبا في المقابـل أو تعطـي بيمـة إلـى منشـأة أخـرى دون أن تأخـذ مباشـرة 
 بيمة مساوية تقريبا في المقابل.

 

في هذا  ُتستخدم الموصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى
 ، ويعاد ذكرها في بائمة الموصطلحاتهذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

 اإليراد 

ها إستلمتإمكانية الخدمة التي  أوية قتصاديشمل اإليراد فقط إجمالي التدفقات الواردة  للمنافع اإل .89
. إن المبالغ التي تجمعها المنشأة بصفتها ا على حسابها الخاصمكن أن تستلمهالتي ي أوالمنشأة 
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، دفعات بالنيابة عن أطراف أخرى، على سبيل المثال أوأخرى  لمنظمة حكومية أووكيلة للحكومة 
فواتير الهاتف والكهرباء المحصلة عن طريق مكاتب البريد بالنيابة عن المنشآت التي توفر هذه 

إمكانية خدمة تتدفق إلى المنشأة وال تؤدي إلى زيادة في  أوية تصادإقالخدمات ال تعتبر منافع 
وكالة عالقة ، في ي مستثناة من اإليراد. وبالمثلولذلك فه، لتزاماتفي اإل إنخفاض أوصول ألا

، المبالغ المحصلة نيابة عن الموكلإمكانية الخدمة  أوية قتصادتشمل التدفقات الواردة للمنافع اإل
، وال تعد المبالغ / حقوق الملكية في المنشأةصوللى زيادات في صافي األوالتي ال تؤدي إ

 أومن ذلك اإليراد هو مبلغ أية عمولة مقبوضة  ، وبدال  حصلة بالنيابة عن الموكل إيراداتالم
 .معالجة إجمالي التدفقات أوتحصيل مستحقة القبض ل

 

)أ( تعريف اإليراد ألنها تؤدي إلى ، ال تلبي قتراضاتاإل قات الواردة، وخصوصا  إن تمويل التدف .81
/ حقوق صولى صافي األعل أثروليس لها أي )ب(  لتزاماتواإلصول تغيير مساو في كل من األ

إلى أرصدة  . تؤخذ التدفقات التمويلية الواردة مباشرة إلى بيان المركز المالي وتضافالملكية
 . لتزاماتواإلصول األ

 

  اإليرادبياس 
 .ستالماإلالمستحق  أو للعوض المستلمعلى مستوى القيمة العادلة  يجب أن يقاس اإليراد .84

 

 أومستخدم األصل  أوري بين المنشأة ومشت تفاقيحدد مبلغ اإليراد الناتج عن معاملة عادة باإل .81
، مع األخذ في ستالمالمستحق اإل أوه إستالمتم  ، ويقاس بمقدار القيمة العادلة للمقابل الذيالخدمة

 . تخفيضات في الكمية تسمح بها المنشأة أوتجارية  إلتزاماتأية مبلغ  عتباراإل
 

 أو، ومبلغ اإليراد هو مبلغ النقد النقد المعادل أويكون المقابل على شكل نقد ، الحاالت أغلبفي  .86
النقد  أونه عندما يؤجل تدفق النقد الوارد أ، على ستالمالمستحق اإل أوالمستلم  النقد المعادل

 أونقد المستلم ية للسممن القيمة اإل أقلالممكن أن تكون القيمة العادلة للعوض  من فإنه المعادل
أن  أوبدون فائدة  ا  إئتمان، يمكن أن تمنح المنشأة للمشتري ، فعلى سبيل المثالستالمالمستحق اإل

من السوق كمقابل لبيع البضائع، وعندما تشكل  أقلتقبل ورقة قبض من المشتري تحمل سعر فائدة 
من خالل خصم كافة يتم تجديد القيمة العادلة للعوض  فإنهبشكل فعال معاملة تمويلية  تفاقيةاإل

قابلية  أكثرمعدل فائدة مفترض، ومعدل الفائدة المفترض هو  إستخدامالمقبوضات المستقبلية ب
 -للتحديد بشكل أوضح ألي مما يلي:

 أو؛ ي مشابهانإئتم( مع تقييم Issuerالسعر السائد ألداة مشابهة لمصدر ) (أ)

 أوية لألداة إلى السعر الحالي لمبيعات النقد للبضائع سمسعر فائدة يخصم القيمة اإل (ب)
 الخدمات.
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 11للفقرتين  وفقا  نه إيراد فائدة إية للمقابل على سمبالفرق بين القيمة العادلة والقيمة اإل عترافيتم اإل
 .14و

 

خدمات ذات طبيعة وقيمة  أوتها ببضائع مقايض أوالخدمات  أوالبضائع  إستبدالعندما يتم  .87
ما تكون الحالة كذلك بالنسبة لسلع  ، وغالبا  دلة ال تعتبر معاملة تولد إيرادا  هذه المبا فإن، مشابهتين

لبية يقايضوا المخزونات في مختلف المواقع لت أوالحليب حيث يتبادل المزودون  أومثل الزيت 
خدمات  أوتقدم الخدمات مقابل بضائع  أواع البضائع ، وعندما تبالطلب في حينه في موقع معين

، ويقاس اإليراد بمقدار القيمة العادلة ة تعتبر أنها معاملة تولد إيرادا  المبادل فإنغير مشابهة 
، وعندما ال نقد محولة النقد المعادل أويمة أي نقد الخدمات المستلمة معدلة بمقدار ق أوللبضائع 

يتم قياس اإليراد  فإنهالخدمات المستلمة بشكل موثوق به  أوللبضائع يمكن قياس القيمة العادلة 
نقد  النقد المعادل أوالخدمات المقدمة بعد تعديلها بمقدار أي نقد  أوبمقدار القيمة العادلة للبضائع 

 . تم تحويلها

 

 تحديد المعاملة 

على حدة، إال انه  بشكل منفصل على كل معاملة في هذا المعيار عادة   عترافتطبق مقاييس اإل .81
على األجزاء القابلة للتحديد بشكل  عتراف، من الضروري تطبيق مقاييس اإلفي ظروف محددة

، عندما يشتمل سعر المنتج عاملة، فعلى سبيل المثالبيان جوهر الم أجلمنفصل لعملية مفردة من 
بها على أنها إيراد  عترافيتم تأجيل هذه القيمة واإل فإنه، ى مبلغ قابل للتحديد لخدمة الحقةعل
 أكثر أوعلى معاملتين  عتراف، تطبق مقاييس اإلترة التي يتم أداء الخدمة خاللها، وعلى العكسللف
، الرجوع إلى سلسلة المعامالت ككل عندما تكون مرتبطة بطريقة ال يمكن معها فهم أثرها بدون معا  

منفصلة  إتفاقيةت ذاته الدخول في ، وفي الوق، يمكن أن تبيع المنشأة البضائعفعلى سبيل المثال
، المادي للمعاملة، وفي هذه الحالة األثربذلك تنفي ، و دة شراء هذه البضائع في وقت الحقإلعا

 .المعاملتين معا   يتم تناول

 

 تقديم الخدمات 

يجب  فإنه الخدمات،عندما يمكن بشكل موثوق به تقييم نتيجة المعاملة التي تتضمن تقديم  .82
 التقرير،المعاملة في تاريخ تقديم  إكتمالمرحلة  إلىيراد الخاص بالمعاملة بالرجوع باإل عترافاإل

  -ويمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند تلبية الشروط التالية:

 ؛بهإمكانية بياس مقدار اإليراد بشكل موثوق  (أ)

 ؛ة إلى المنشأةإمكانية الخدمة المرتبطة بالمعامل أوية بتوصادتدفق المنافع اإل إحتمال (ب)

 و؛ المعاملة في تاريخ تقديم التقرير بشكل موثوق به إكتمالإمكانية بياس مرحلة  (ج)
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 موثوق به للتكاليف المتكبدة للمعاملة وتكاليف إكمال المعاملة. إجراء بياسإمكانية  (د)

 

، الكتمة اإلالمعاملة بأسلوب نسب إكتمالباإليراد بالرجوع إلى مرحلة  عترافما يشار لإل كثيرا   .93
رير التي يتم فيها تقديم باإليراد في فترات تقديم التقا عتراف، يتم اإلوبموجب هذا األسلوب

اد عند ، تعترف المنشأة التي توفر خدمات تقييم الممتلكات باإلير الخدمات، فعلى سبيل المثال
ول مدى يوفر معلومات مفيدة ح ساسباإليراد على هذا األ عتراف، واإلالتقييمات الفردية إكتمال
 ،88في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أيضا  يتطلب الخدمة وأدائها خالل فترة زمنية.  نشاط
 عتراف، وتنطبق متطلبات هذا المعيار بشكل عام على اإلساسد على هذه األباإليرا عترافاإل

 الخدمات.باإليراد والنفقات المرتبطة بذلك لمعاملة تتضمن تقديم 
 

إمكانية  أوية قتصادباإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع اإل عترافيتم اإل .98
الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة، على انه عندما ينشأ شك حول إمكانية تحصيل مبلغ تم 

من غير  أصبحالمبلغ الذي  أوالمبلغ غير القابل للتحصيل  فإنإدخاله من قبل ضمن اإليراد 
 عترافلمبلغ اإليراد الذي تم اإل نه مصروف وليس تعديال  أبه على  عترافه يتم اإلدادإستر المحتمل 

 . به في األصل
 

تستطيع المنشأة بشكل عام إجراء تقديرات يمكن الوثوق بها بعد أن تتفق مع األطراف األخرى في  .99
  -يلي:المعاملة على ما 

 ؛األطرافي ستزودها والتي ستستلمها الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف والمتعلقة بالخدمة الت (أ)

 إعتبارات التبادل؛ و (ب)

 التسوية.أسلوب وشروط و  ؛العوض الذي سيتم مبادلته (ج)
 

. وفعالين ام إعداد تقارير داخلييند نظام موازنة مالية ونظـتع أنأة ـادة من الضروري للمنشـوفي الع
الحاجة لهذه المراجعات ال تدل  إن. قديرات اإليراد عند إجراء الخدمةتقوم المنشأة بمراجعة وتعديل ت

 به.من غير الممكن تقرير نتيجة المعاملة بشكل موثوق  نهأعلى بالضرورة 
 

وتستخدم المنشأة األسلوب الذي يقيس بشكل  متعددة،المعاملة بأساليب  إكتماليمكن تحديد مرحلة  .91
عتمادا  ، و موثوق به الخدمات التي تم أداؤها أن تشمل األساليب ما  على طبيعة المعاملة يمكن ا 

  -يلي:

 للعمل المنجز؛  عرضا   (أ)

  أوالخدمات المنجزة حتى هذا التاريخ كنسبة من مجموع الخدمات التي سيتم إنجازها؛  (ب)
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نسبة التكاليف التي تم تحملها حتى هذا التاريخ إلى إجمالي التكاليف المقدرة للمعاملة. يتم  (ج)
لتي تم أداؤها حتى هذا التاريخ في التكاليف التي فقط إدخال التكاليف التي تعكس الخدمات ا

 التاريخ.تم تحملها حتى هذا 

 

ما ال تعكس الخدمات التي تم  كثيرا  إن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العمالء 
 أداؤها.

 

عندما يتم أداء خدمات من خالل عدد غير محدد من اإلجراءات خالل إطار ، ألغراض عملية .94
 إذاالقسط الثابت وخالل إطار زمني محدد إال  أساسباإليراد على  عترافيتم اإل فإنه، ددزمني مح

، وعندما يكون إجراء مرحلة اإلنجاز أفضل آخر يمثل بشكل كان هناك دليل على أن هناك أسلوبا  
إلى أن يتم تنفيذ هذا اإلجراء  عترافأهمية من باقي اإلجراءات عندئذ يتم تأجيل اإل أكثرمحدد 
 . الهام

 

يجب  فإنهعندما ج يمكن تقدير نتيجة المعاملة الخاوصة بتقديم الخدمات بشكل موثوق به  .91
 .ستردادلإلباإليراد فقط إلى مدى النفقات المعترف بها القابلة  عترافاإل

 

ير نتيجة المعاملة بشكل الحالة هي عدم إمكانية تقدما تكون  كثيرا  ألولى للمعاملة، خالل المراحل ا .96
، فمن المحتمل أن تسترجع المنشأة تكاليف المعاملة التي تم تحملها، ولذلك ق به، ومع ذلكموثو 

المتوقع أن تكون قابلة باإليراد فقط إلى مدى التكاليف التي تم تكبدها والتي من  عترافيتم اإل
 بفائض.  عترافال يتم اإل فإنه، وحيث انه ال يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به ستردادلإل

 
 إسترجاعومن غير المحتمل )ب( تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به ال يمكن )أ( عندما  .97

 عترافتكبدها فيتم اإلأما التكاليف التي تم  باإليراد، عترافال يتم اإل فإنه، التكاليف التي تم تكبدها
 فإنه، موثوق بهلتي حالت دون تقدير نتيجة العقد بشكل ، وعندما تزول الشكوك ابها كمصروف

 .91وليس بموجب الفقرة  82للفقرة  وفقا  باإليراد  عترافيتم اإل

 

 بيع البضائع 

 -:جميع الشروط التالية إستيفاءباإليراد الناتج عن بيع البضائع عند  عترافيجب اإل .91

  ؛المشتري إلىبيام المنشأة بتحويل المخاطر والمكاسب الهامة لملكية البضائع  (أ)

ة على المشاركة اإلدارية المستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية وج عدم إبقاء المنشأ (ب)
 ؛المباعةبالسيطرة الفعالة على البضائع 

 ؛بهإمكانية بياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق  (ج)

إمكانية الخدمة الخاوصة بالمعاملة إلى  أوية بتوصادأن يكون من المحتمل تدفق المنافع اإل (د)
 ؛ والمنشأة
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التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة  بشكل  أوبياس التكاليف التي تم تكبدها  أن يتم ( ه)
 . موثوق به

 

إن تقدير الوقت الذي حولت به المنشأة المخاطرة والمنافع الهامة للملكية إلى المشتري يتطلب  .92
يل يتصادف تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع تحو ، وفي معظم الحاالت، لظروف المعاملة فحصا  

على ، نقل الملكية للمشتري، وهذه هي الحالة بالنسبة لمعظم عمليات البيع أوحق الملكية القانوني 
يحدث تحويل مخاطر ومنافع الملكية في وقت غير وقت تحويل حق الملكية ، نه في حاالت معينةأ

 نقل الملكية. أوالقانوني 

 

 باإليراد، عترافوال يتم اإل ،بيعا  المعاملة  عندئذ ال تعتبر هامة،ت المنشأة بمخاطر ملكية إحتفظ إذا .13
ومن األمثلة على الحاالت التي يمكن  طرق،ويمكن للمنشأة أن تحتفظ بمخاطرة ملكية هامة بعدة 
 -يلي:فيها أن تحتفظ المنشأة بمخاطر ومنافع ملكية هامة ما 

 دية؛ألداء غير مرٍض ال تغطيه أحكام الكفالة العا إلتزامعندما تحتفظ المنشأة ب (أ)

على حصول المشتري على  اإليراد الناتج عن عملية بيع معينة معتمدا   إستالمعندما يكون  (ب)
عندما توزع عملية نشر حكومية المواد  المثال،اإليراد الناتج من بيع البضائع )على سبيل 

عندما تشحن البضائع وتكون خاضعة العائد(؛ أوالبيع  أساسالتعليمية على المدارس على 
 من العقد الذي لم تكمله المنشأة؛  ويكون التركيب جزء هاما   ،للتركيب

عندما يتم شحن البضائع شريطة دفع قسط معين، ويشكل القسط جزءا  هاما  من العقد لم يتم  (ج)
 تسديده من قبل المنشأة حتى اآلن؛ و 

ة عندما يكون للمشتري الحق في إلغاء عملية الشراء لسبب محدد في عقد البيع وتكون المنشأ (د)
 عائد.تحقيق  إحتمالغير متأكدة من 

 

عندئذ تعتبر المعاملة عملية بيع ويتم ، ت المنشأة بمخاطرة ملكية غير كبيرة فقطإحتفظ إذا .18
يمكن أن يحتفظ البائع بسند الملكية القانوني للبضائع فقط ، فعلى سبيل المثال، باإليراد عترافاإل

حولت المنشأة المخاطر  إذا، هذه الحالة وفي، لغرض حماية إمكانية تحصيل المبلغ المستحق
من األمثلة . باإليراد عترافالمعاملة تعتبر عملية بيع ويتم اإل فإن، والمكاسب الكبيرة للملكية

منشأة فقط بمخاطرة ملكية غير كبيرة  قد تكون عملية بيع عند عرض إمكانية  إحتفاظاألخرى هو 
باإليراد في وقت البيع  عترافهذه الحاالت يتم اإل ففي، كان المشتري غير راضٍ  إذاإعادة المبلغ 

 ا  بالعوائد بناء إلتزامشريطة أن يستطيع البائع تقدير العوائد المستقبلية بشكل موثوق به ويعترف ب
 . على الخبرة السابقة والعوامل األخرى ذات العالقة

 

إمكانية  أوية قتصاداإلباإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع  عترافيتم اإل .19
إلى أن يتم  قد ال يكون هذا محتمال  ، ، وفي بعض الحاالتالمرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة الخدمة

فعلى سبيل المثال من الممكن أن يعتمد ، حتى يتم إزالة الشك أوالحصول على التعويض المالي 
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ذالعقدعلى تزويد البضائع كجزء من ااإليراد على قدرة المنشأة األخرى  كان هناك شك في  ، وا 
، وله، وعندما يتم تزويد  البضائعبه حتى يتم حص عترافمن الممكن تأخير اإل فإنه، حصول ذلك

حصيل مبلغ موجود نه عندما ينشأ شك حول إمكانية تأ، على باإليراد عترافزول الشك ويتم اإلي
من غير  أصبحالمبلغ الذي  أويل بالمبلغ غير القابل للتحص عترافيتم اإل فإنه، في اإليراد أصال  

 .بلغ اإليراد المعترف به في األصل، وليس تعديال  لمه كمصروفإستردادالمحتمل 
 

 أو التوزيعات المماثلة سهموأرباح األ تاواتأل واالفائدة 

تاواتالمنشأة التي تحقق فائدة  وصول اآلخرين أل إستخدامباإليراد الناتج من  عترافيجب اإل .11  وا 
، 43المعالجات المحاسبية المذكورة في الفقرة  إستخدامب أو التوزيعات المماثلة أسهموأرباح 
  -عندما:وذلك 

إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى  أوية بتوصاديكون من المحتمل تدفق المنافع اإل (أ)
 و ؛المنشأة

 يمكن بياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق به. (ب)

 

 : الجات المحاسبية التاليةالمع إستخدامباإليراد ب عترافيجب  اإل .14

العائد الفعلي على  عتبارزمني تناسبي يأخذ في اإل أساسبالفائدة على  عترافيجب اإل (أ)
 ؛األوصل

 و ؛ذات العالبة تفابيةجب محتوى اإل كما تم الحوصول عليها بمو  باإلتاوات عترافيجب اإل (ب)

المنشأة  أومساهم عندما يثبت حق ال أو التوزيعات المماثلة سهمبأرباح األ عترافيجب اإل (ج)
 مبلغ الدفع. إستالمفي 

 

إن العائد الفعلي لألصل هو سعر الفائدة المطلوبة لخصم تدفق المقبوضات النقدية المستقبلية  .11
. يشمل عائد مع المبلغ المبدئي المسجل لألصل المتوقعة على مدى فترة عمر األصل لتتساوى

ق آخر بين المبلغ المبدئي المسجل لورقة مالية أي فر  أوالعالوة  أوخصم  أليالفائدة مبلغ اإلطفاء 
 .ستحقاق( ومبلغها عند اإل Debt Securityللدين )

 

يتم توزيع الفائدة التي يتم  فإنه، عليه فائدة إستثمار إمتالكة قبل عندما تستحق فائدة غير مدفوع .16
فقط  عترافويتم اإل، متالكوالفترات الالحقة لإل متالكها بعد ذلك على الفترات السابقة لإلإستالم

على أو توزيعات مماثلة ، وعندما يتم اإلعالن عن أرباح متالكة لإلبالجزء الخاص بالفترة الالحق
أو  ألرباحيتم خصم هذه ا فإنه متالكاألوراق المالية لحقوق الملكية من صافي الفائض قبل اإل

كان على  إذاوزيع إال الت . من الصعب إجراء هذامن تكلفة األوراق المالية التوزيعات المماثلة
كانت تمثل بوضوح  إذاكإيراد إال  أو التوزيعات المماثلة باألرباح عتراف، ويتم اإلجزافي أساس
 الملكية.ة لجزء من تكلفة األوراق المالية لحقوق إستعاد

 

 دة بها عا عتراف، ويتم اإلذات العالقة تفاقيةلشروط اإل وفقا  ، إتاوات النفط، مثل اإلتاواتتستحق  .17
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باإليراد  عتراف، اإلتفاقيةعلى محتوى اإل ، بناء  أكثركان من المناسب  إذاإال  ساسعلى هذا األ
 .منهجي ومعقول آخر أساسعلى 

 

إمكانية  أوية قتصادباإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع اإل عترافيتم اإل .11
عندما ينشأ شك حول إمكانية تحصيل مبلغ داخل نه أ، على المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة الخدمة
من غير  أصبحالمبلغ الذي  أوبالمبلغ غير القابل للتحصيل  عترافيتم اإل فإنهضمن اإليراد  أصال  

 .أصال  لمبلغ اإليراد المعترف به  ته كمصروف وليس كتعديلإستعادالمحتمل 

 

 اإلفوصاح 

 -يلي:يجب أن تفوصح المنشأة عما  .12

، بما في ذلك األساليب التي تبنتها باإليراد عترافة التي تبنتها لإلالسياسات المحاسبي (أ)
  ؛ المعامالت الخاوصة بتقديم الخدمات إكتماللتحديد مرحلة 

  -بيمة كل فئة كبيرة من اإليراد المعترف بها خالل الفترة بما في ذلك اإليراد الناتج عن: (ب)

  ؛تقديم الخدمات (2)

 ؛بيع البضائع (1)

  ؛دةالفائ (4)

 و ؛تاواتأل ا (3)

 و ؛أو التوزيعات المماثلة سهمأرباح األ (5)

الخدمات الداخلة ضمن كل فئة كبيرة من  أوبيمة اإليراد الناتج عن مبادجت البضائع  (ج)
 .اإليراد

 

لتزامات ة و محتمل أصول على اإلرشاد الخاص باإلفصاح عن أية  طالعيمكن اإل .43 في  ةمحتملا 
 لتزاماتالمحتملة واإل صول . من الممكن أن تنشأ األ82لعاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
 .الخسائر المحتملة أوالعقوبات  أوالمطالبات  أوالمحتملة من بنود تكاليف الضمان 

 

 تاريخ النفاذ 

 2 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .48
ذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق حبذالم ومن. 1001 يوليو  المعيار هذا المنشأة طبقت وا 
 .الحقيقة تلك عن تفوصح أن ينبغي فإنها ،1001يوليو 2ببل تبدأ لفترة

 

في القطاع كما عرفته معايير المحاسبة الدولية  المحاسبي، ستحقاقاإل أساسعندما تتبنى المنشأة  .49
هذا المعيار ينطبق على البيانات  فإن السريان،بعد تاريخ ألغراض تقديم التقارير المالية العام 

 بعده. أوالمالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني 
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   2هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشاد التنفيذيرافق 

 

 Exchange)ى اإليرادات من المعامالت التبادلية تحصل منشآت القطاع العام عل 8تنفيذ

Transactions) غير التبادلية  أو(Non-Exchange Transactions)،  ويتناول هذا
ويتم الحصول على اإليراد من المعامالت  التبادلية،المعيار فقط اإليراد الناجم عن المعامالت 

  -التبادلية من:
 أخرى؛راف تقديم الخدمات إلى أط أوبيع البضائع  (أ)

 و أخرى؛تقديم الخدمات إلى وكاالت حكومية  أوبيع البضائع  (ب)

 .أو التوزيعات المماثلة واإلتاوات المنشأة التي تولد الفائدةصول اآلخرين أل إستخدام (ج)

 

 -:على معامالت معينة بما يلي عترافن يتأثر تطبيق مقاييس اإلأيمكن  9تنفيذ
لنقطة الزمنية التي يجب أن تحول فيها الذي يمكن أن يحدد ا البلدان،القانون في مختلف  (أ)

ولذلك يجب قراءة األمثلة في هذا الجزء من  للملكية،المنشأة المخاطر والمنافع الهامة 
 و المعاملة؛في إطار قوانين البلد الذي تتم فيه  إرشاد التنفيذ

خالف ذلك( بين المنشأة التي تدفع والمنشأة التي تستلم  أوطبيعة العالقة )تعاقدية  (ب)
نه يمكن أن تتفق المنشآت على نقاط زمنية معينة التي تستطيع فيها أن أإليراد ) أي ا

 .باإليراد(تعترف المنشأة المستلمة 

 

 تقديم الخدمات 
لشروط عقد  وفقا  بدخل اإليجار من توفير السكن عند الحصول على الدخل  عترافيتم اإل 1تنفيذ

 اإليجار.

 

 النقل المدرسي 

ر النقل المدرسي عند التعرفات التي يتم تقاضيها من الركاب لتوفيباإليراد من  عترافيتم اإل 4تنفيذ
 .توفير النقل

 

 إدارة ضريبة الطرق 

 .الطرق إستخدامعلى  ا  ه بناءإكتساب يعترف باإليراد من إدارة ضريبة الطرق عند 1تنفيذ
 

 المحاكم معالجة قضايا 

المعالجة  إكتمالى مرحلة باإلشارة إلا  باإليراد من معالجة قضايا المحاكم سواء عترافيمكن اإل 6تنفيذ
 المحاكم.على الفترات التي تعقد خاللها  ا  بناء أو
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 الخدمات  أو صول األ أوإدارة المرافق 

الخدمات على مدى فترة العقد عند تقديم  أوصول األ أوباإليراد من إدارة المرافق  عترافيتم اإل 7تنفيذ
 اإلدارية.الخدمات 

 

 البحث العلمي والتقني 

إليراد المستلم من العمالء من عقود القيام ببحث علمي وتقني بالرجوع إلى با عترافيتم اإل 1تنفيذ
 الفردية.مرحلة إنجاز المشاريع 

 

 رسوم التركيب 

كانت عرضية  إذا، إال التركيب إكتمالالرجوع إلى مرحلة برسوم التركيب كإيراد ب عترافيتم اإل 2تنفيذ
 ا تباع البضائع.بها عندم عترافففي هذه الحالة يتم اإل، بالنسبة لبيع منتج

 

 رسوم الخدمة الداخلة ضمن سعر المنتج 

)على سبيل المثال بعد مبلغ قابل للتحديد لخدمة الحقة عندما يشتمل سعر البيع لمنتج على  83تنفيذ
ذلك المبلغ يؤجل ويعترف  فإن، تج عند بيع برامج الحاسب اآللي(دعم المبيعات وتحسين المن

، والمبلغ المؤجل هو الذي سيغطي ها تنفيذ الخدمةترة التي تم خاللبه كإيراد على مدى الف
 ، مع عائد معقول على تلك الخدمات.تفاقيةلمتوقعة للخدمات بموجب اإلالتكاليف ا

 

 عموالت وكاالت التأمين 

المستحقة والتي ال تتطلب من الوكيل  أوبعموالت وكاالت  التأمين المستلمة  عترافيتم اإل 88تنفيذ
تجديد البوالص ذات  أود من قبل الوكيل في تواريخ بدء سريان تقديم المزيد من الخدمات كإيرا

نه سيطلب من الوكيل تقديم المزيد من الخدمات أنه عندما يكون من المحتمل أعلى ، العالقة
بجزء منها كإيراد على مدى الفترة  أوبالعمولة  عترافيتم اإل فإنهخالل فترة سريان البوليصة 

 . ية المفعولالتي تكون خاللها البوليصة سار 
 

 رسوم الخدمة المالية 

ها أجليتم تقييم الرسوم من )أ(  بإيراد رسوم الخدمة المالية على األغراض التي عترافيعتمد اإل 89تنفيذ
، ومن الممكن أن ال يدل وصف رسوم حاسبة ألية أداة مالية ذات عالقةالم أساسو )ب( 

ن الضروري التمييز بين ، ولذلك معلى طبيعة وجوهر الخدمات المقدمةالخدمات المالية 
، والرسوم المكتسبة أثناء تقديم الخدمة للمردود الفعلي لألداة المالية مكمال   جزءا  الرسوم التي تعد 

 . من تنفيذ عمل هام
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 ألداة مالية ةالفعلي للفائدة مكمال   جزء   التي تعد لرسوماا (أ)

نه عندما يتم قياس األداة على أ ،ةالفعلي للفائدةعلى أنها تعديل  تعامل هذه الرسوم عموما  
 بالتغير اإلعتراف مع العادلة بالقيمة المالية األداة قيست إذا لكنالمالية بمقدار القيمة العادلة 

 اإلعتراف عند إيراد أنها على بالرسوم ُيعترف العجز، أو الفائض ضمن العادلة القيمة في
 . باألداة مبدئيا  

 مالي أصل إمتالك أو بإنشاء يتعلق فيما المنشأة تقبضها التي القروض إصدار رسوم (8)
 أنه على 92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بموجب ُيصنف الذي األصل باستثناء
 "العجز أو الفائض خالل من العادلة بالقيمة" مالي أصل

 وتقييم للمقترض، المالي الوضع تقييم مثل معينة أنشطة عن تعويضا   الرسوم هذه تتضمن قد
عداد األداة، شروط ومفاوضة األخرى، الضمان وترتيبات الضمانات يلوتسج  ومعالجة وا 
قفال الوثائق  األداة في المشاركة تحقيق من يتجزأ ال جزءا   الرسوم هذه وتعدّ . المعامالت وا 
 حسبما) العالقة ذات المعاملة تكاليف إلى باإلضافة الرسوم هذه تأجيل ويتم. الناتجة المالية

 على كتعديل بها واإلعتراف( 92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد
 . الفعلي الفائدة سعر

 نطاق خارج القرض إلتزام يكون عندما قرض إلنشاء المنشاة تقبضها التي اإللتزام رسوم (9)
 92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ضمن القرض إلتزام يكن ولم محدد إقراض ترتيب في المنشأة تدخل أن المحتمل من كان إذا
 بأنه المقبوض اإللتزام رسم يعتبر ،92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق

 إلى باإلضافة الرسوم هذه تأجيل ويتم المالية األداة إمتالك في المستمرة للمشاركة تعويض
 القطاع في الدولي لمحاسبةا معيار في تعريفها يرد حسبما) العالقة ذات المعاملة تكاليف
ذا. الفعلي الفائدة سعر على كتعديل بها واإلعتراف( 92 العام  أن دون اإللتزام أجل انتهى وا 
 القرض إلتزامات محاسبة ويتم. االنتهاء عند كإيراد بالرسوم ُيعترف قرض، أي المنشأة تقدم
 وتقاس كمشتقات 92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج التي

 . العادلة بالقيمة

 المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية اإللتزامات إصدار عند المقبوضة القروض إصدار رسوم (1)
 ُيصنف ال عندما. المالي اإللتزام في المشاركة تحقيق من يتجزأ ال جزءا الرسوم هذه تعدّ 

 القرض إصدار رسوم دمج تمي ،"العجز أو الفائض خالل من العادلة بالقيمة" المالي اإللتزام
 في تعريفها يرد حسبما) المتكبدة العالقة ذات المعاملة تكاليف إلى باإلضافة المقبوضة،

 المالي لإللتزام المبدئي المسجل المبلغ في ،(92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 التي والتكاليف لرسوما المنشأة وتميز. الفعلي الفائدة سعر على تعديل أنها على بها وُيعترف
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 وتكاليف القرض إصدار رسوم عن المالي لإللتزام الفعلي الفائدة سعر من أساسيا   جزءا   تعتبر
 . اإلستثمار إدارة خدمات مثل الخدمات تقديم بحق المتعلقة المعاملة

 لرسوم المكتسبة عند تقديم  الخدمات اا (ب)

 الرسوم التي يتم تقاضيها عن سداد الدين وفوائده  (8)

على أنها إيراد عند المنشأة لسداد القرض وفوائده  ابالرسوم التي تتقاضاه عترافتم اإلي
 .تقديم الخدمة

 المحاسبة معيار نطاق خارج القرض إلتزام يكون عندما قرض إلنشاء اإللتزام رسوم (9)
 92 العام القطاع في الدولي

 نطاق خارج رضالق إلتزام وكان محدد إقراض ترتيب إبرام المحتمل غير من كان إذا
 أساس على كإيراد اإللتزام برسوم ُيعترف ،92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 نطاق ضمن تندرج التي القرض إلتزامات محاسبة ويتم. اإللتزام فترة خالل الزمنية النسبة
 . العادلة بالقيمة وتقاس كمشتقات 92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

  اإلستثمار ارةإد رسوم  (1)
 . الخدمات تقديم عند كإيراد اإلستثمارات إدارة مقابل تُفرض التي بالرسوم اإلعتراف يتم

 على اإلستثمار إدارة عقد ضمان إلى مباشرة تُنسب التي التراكمية بالتكاليف وُيعترف
ذا موثوق نحو على وقياسها منفصل بشكل تحديدها الممكن من كان إذا أصل أنها  وا 
 ،92 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في وكما. إستردادها المحتمل من كان
 عقد بضمان المنشأة تقم لم حال في تكبدها يتم التي التكلفة هي التراكمية التكلفة فإن
 إدارة خدمات تقديم من االنتفاع في التعاقدي المنشأة حق األصل ويمثل. اإلستثمار إدارة

ذا. العالقة ذي باإليراد المنشأة إعتراف عند إطفائه ويتم اإلستثمار،  المنشأة لدى كان وا 
 أساس على إستردادها إمكانية تقّيم أن يمكن فإنها اإلستثمار، إلدارة عقود محفظة
 .المحفظة

  

 وتقديم المالية األدوات من أكثر أو واحدة إنشاء المالية الخدمات عقود بعض تتضمن
 األجل طويل شهري إدخار عقد هو ذلك على ثلةاألم ومن. اإلستثمار إدارة خدمات
 تكاليف العقد مزود ويميز. الملكية لحقوق المالية األوراق من مجموعة بإدارة يرتبط

 إدارة خدمات تقديم حق ضمان تكاليف عن المالية األداة بإنشاء المتعلقة المعاملة
 . اإلستثمار
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 بكثير من أي عمل آخر. مأهوالذي يعد ، لرسوم المكتسبة من تنفيذ عمل هاماا (ج)

  ، كما هو موضح في األمثلة أدناه.يعترف بالرسوم كإيراد عندما يتم إكمال العمل الهام
 معين لعميل األسهم تخصيص على عمولة (8)

 . األسهم تخصيص يتم عندما كإيراد بالعمولة ُيعترف

 والمستثمر المقترض بين معين قرض لترتيب اإلصدار رسوم (9)
 . القرض إصدار ترتيب عند ادكإير  بالرسوم ُيعترف

 الكبيرة القروض منح رسوم (1)
 بأي تحتفظ وال معين لقرض ترتب التي المنشأة تقبضها التي الكبيرة القروض رسوم نإ 

 مشابهة لمخاطر الفعلي الفائدة سعر بنفس معين بجزء تحتفظ أو) لنفسها منه جزء
 وُيعترف. الكبيرة ضالقرو  ترتيب لخدمة تعويض عن عبارة هي( اآلخرين للمشاركين

 .الكبيرة القروض منح إكمال عند كإيراد الرسوم بهذه
 رسوم  القبول 

باإليراد من األعمال الفنية والمآدب واألحداث الخاصة األخرى عندما يقع  عترافيتم اإل 81تنفيذ
يتم تخصيص الرسم لكل حدث على  فإنهفي عدد من األحداث  إشتراكالحدث، وعندما يتم بيع 

 حدث.دى الذي تم فيه تنفيذ الخدمات في كل يعكس الم أساس
 

 رسوم التعليم 

 باإليراد على مدى فترة التعليم  عترافيتم اإل 84تنفيذ
 

 رسوم بدء العمل والدخول والعضوية 

ذا كان الرسم يسمح بالعضوية فقط، و يراد على طبيعة الخدمات المقدمةباإل عترافيعتمد اإل 81تنفيذ ، ا 
 إشتراككان هناك  إذا أوثمنها على نحو منفصل المنتجات األخرى يدفع  أووكافة الخدمات 
بالرسم كإيراد عندما ال يوجد شك كبير بالنسبة إلمكانية  عترافيتم اإل فإنه، سنوي منفصل

ذا كان الرسم يخول العضو ، تحصيله  أوالمنشورات خالل فترة العضوية  أوالخدمات   إستالموا 
يتم  فإنه، وفي من غير األعضاءمن تلك التي تست أقلخدمات بأسعار  أوشراء بضائع 

 . يعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمة أساسبها على  عترافاإل
 

 ( Franchise or Concession Fees) متيازاإل أواإلعفاء  رسوم

الملموسة صول والالحقة والمعدات واأل الخدمات المبدئيةتقديم  متيازيمكن أن تغطي رسوم اإل 86تنفيذ
يعكس  أساسكإيراد على  متيازبرسوم اإل عترافلذلك يتم اإل وتبعا   ية،الفناألخرى والمعرفة 
 متيازبرسم اإل عترافوتعد األساليب التالية لإل الرسوم،ه أجليت من إستوفالغرض الذي 

  -مناسبة:
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 الملموسة األخرى وصول إمدادات المعدات واأل (أ)

تم بيعها على أنها إيراد عند التي صول على القيمة العادلة لأل ا  بالمبلغ بناء عترافيتم اإل
 الملكية. إنتقال أوالبنود  إستالم

 إمدادات الخدمات المبدئية والالحقة  (ب)

الرسم  أوالرسم المبدئي بجزء من  الخدمات المستمرة سواء  برسوم تزويد  عترافيتم اإل
ات ، وعندما ال يغطي الرسم المنفصل تكلفة الخدملمنفصل كإيراد عند تقديم الخدماتا

يتم تأجيل جزء من الرسم المبدئي  يكفي لتغطية  فإنه، تمرة مع تحقيق عائد معقولالمس
على به  عترافتكاليف الخدمات المستمرة ولتوفير عائد معقول على هذه الخدمات، ويتم اإل

 .نه إيراد عند تقديم الخدماتأ

  متيازرسوم اإل إستمرار (ج)

 تفاقيةالمستمرة الممنوحة بموجب اإل الحقوق إستخدامبالرسوم المستوفاة عن  عترافيتم اإل
 أوعلى أنها إيراد عند تقديم الخدمات  تفاقيةالخدمات األخرى المزودة خالل فترة اإل أو

 الحقوق. إستخدام

 المعامالت بموجب وكالة  (د)

والتي من حيث  متيازوالممنوح له اإل متيازمن الممكن أن تتم المعامالت بين مانح اإل
، فعلى سبيل متيازتصرف كوكيل  للممنوح له اإلالذي ي تيازمالجوهر تشمل مانح اإل

ا للممنوح له إمدادات ويضع الترتيبات لتسليمه متيازالمثال يمكن أن يطلب مانح اإل
 . ، وهذه المعامالت ال تؤدي إلى تحقيق إيرادبدون عائد متيازاإل

 

 الرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل  

الرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل كإيراد من خالل اإلشارة ب عترافيتم اإل 87تنفيذ
الخدمات المقدمة لدعم تقديم الخدمات  إكتمالبما في ذلك  التطوير، إكتمالإلى مرحلة 

 الالحقة.
 

 بيع البضائع 

طلب  على  ا  " بالبضاعة، حيث يتم تأخير التسليم بناءحتفاظ" تقديم الفواتير واإلأساس"المبيعات على 
 -الفواتير:المشتري، ولكن تنقل الملكية للمشتري وتقبل 

 
   -أن:باإليراد عندما تنتقل الملكية للمشتري شريطة  عترافيتم اإل 81تنفيذ

 ؛التسليم سيتم تنفيذه بأنالمحتمل يكون من  (أ)

 ؛بالبيع عترافللتسليم للمشتري في الوقت الذي يتم فيه اإل وجاهزا   ومحددا   يكون البند متوفرا   (ب)
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 و ؛التحديد بتعليمات التسليم المؤجليقر المشتري ب (ج)

 . تنطبق الشروط العادية للدفع (د)
صنع البضائع في الوقت  أو متالكباإليراد عندما تكون هناك ببساطة نية إل عترافال يتم اإل

 المخصص للتسليم.
 

  .على شروط ا  البضاعة المشحونة بناء 82تنفيذ
  ختبارالتركيب واإل (أ)

، ختباريراد عندما يقبل المشتري التسليم ويتم إكمال التركيب واإلعادة باإل عترافيتم اإل
 -باإليراد في الحال عند قبول المشتري للتسليم عندما: عترافنه يتم اإلأعلى 

  أو ؛تكون عملية التركيب بسيطة في طبيعتها (8)

 العقد.قد تمَّ تنفيذه فقط لغايات التحديد النهائي ألسعار  ختباريكون اإل (9)

 العائدة عندما يكون المشتري بد تفاوض بشان حق محدود في عند الموافق (ب)

باإليراد عند قبول الشحنة  عترافيتم اإل فإنهتحقيق عائد  إحتمالكان هناك شك حول  إذا
 للرفض.الفترة الزمنية  نقضتا  تم تسليم البضاعة و  إذا أومن قبل المشتري  رسميا  

ا يقوم المستلم )المشتري( ببيع ( التي بموجبهConsignment Salesمبيعات األمانة ) (ج)
 )البائع(.البضاعة بالنيابة عن الشاحن 

 يعترف الشاحن باإليراد عندما يبيع المستلم البضاعة إلى طرف آخر.
 

  النقد عند مبيعات التسليم (د)
 . وكيله النقد أوباإليراد عند التسليم، ويستلم البائع  عترافيتم اإل

 

 من سلسلة ضمن األخيرة الدفعة المشتري يسدد عندما فقط السلع تسليم بموجبه يتم الذي اآلجل البيع
 . األقساط
 

نه عندما تدل التجربة على أباإليراد من هذه المبيعات عند تسليم البضاعة، على  عترافيتم اإل 93تنفيذ
دفعة كبيرة  إستالمباإليراد عند  عترافيمكن اإل فإنههذه المبيعات قد تمَّ تنفيذها  أغلبإن 

 البضاعة متوفرة ومحددة جاهزة للتسليم للمشتري. شريطة أن تكون
 

. المخزون في حاليا الموجودة غير السلع تسليم قبل( جزئية دفعة أو) دفعة استالم عند األوامر
 العميل إلى مباشرة تسليمها سيتم التي أو التصنيع قيد تزال ال التي السلع المثال، سبيل على
 . ثالث طرف من
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 اد عند تسليم البضاعة للمشتري.باإلير  عترافيتم اإل 98تنفيذ
 

 على الوقت نفس في البائع بموجبها يوافق التي( المبادلة معامالت باستثناء) الشراء وا عادة البيع اتفاقيات
 الشراء إلعادة المستقبل في شراء خيار البائع لدى يكون عندما أو الحق، تاريخ في ذاتها السلع شراء إعادة
 . البائع قبل من السلع شراء إعادة لطلب بيع خيار المشتري لدى يكون عندما أو
 

قام البائع بتحويل مخاطر ومنافع الملكية إلى  إذاللتأكد فيما  تفاقيةيجب تحليل شروط اإل 99تنفيذ
المشتري ومن ثمَّ يعترف باإليراد، وعندما يحتفظ البائع بمخاطر ومنافع الملكية حتى لو تم 

 تيب تمويلي وال تؤدي إلى إيراد.المعاملة هي تر  فإنتحويل الحق القانوني، 
 

 . بيعها إعادة لغرض غيرهم أو التجار أو الموزعين مثل وسيطة أطراف إلى المبيعات
 

نه أعلى  الملكية،عندما تزول مخاطر ومنافع  باإليراد من هذه المبيعات عموما   عترافيتم اإل 91تنفيذ
 نه بيع بضاعة أمانة.أالبيع يعامل على  فإنعندما يتصرف المشتري من حيث الجوهر كوكيل 

 
 . في المنشورات والبنود المتشابهة شتراكاإل

باإليراد  عترافيتم اإل فإنهعندما تكون البنود المرتبطة ذات قيمة مشابهة في كل فترة زمنية  94تنفيذ
ثابت على مدى الفترة التي تم فيها إرسال البنود، وعندما تختلف البنود من حيث  أساسعلى 

قيمة مبيعات البنود المرسلة  أساسعلى  اإليراد بناءا   عترافيتم اإل فإنه، القيمة من فترة إلى فترة
 .شتراكفيما يتعلق بإجمالي قيمة المبيعات المقدرة لكافة البنود التي يغطيها اإل

 
  مبيعات التقسيط والتي بموجبها بصبح العوض المالي مستحق القبض في أقساط

 

الفائدة في تاريخ البيع، وسعر البيع هو  إستثناءبيعات بباإليراد المتعلق بسعر الم عترافيتم اإل 91تنفيذ
القيمة الحالية للعوض المالي، ويتم تحديده بخصم األقساط مستحقة القبض بمقدار النسبة 

نسبة زمنية تأخذ  أساسه على إكتسابالمفترضة للفائدة، ويعترف بعنصر الفائدة كإيراد عند 
 . النسبة المفترضة للفائدة عتبارباإل

 
 العقاريةمبيعات ال

 

نه في بعض أعادة باإليراد عندما تنتقل الملكية القانونية إلى المشتري، على  عترافيتم اإل 96تنفيذ
الفائدة العادلة في الملكية يمكن أن تسند إلى المشتري قبل أن ينتقل الحق  فإنات ختصاصاإل

 إشتراطالحاالت، مع  القانوني، ولذلك تمَّ نقل مخاطر ومنافع الملكية في تلك المرحلة، وفي هذه
نه ليس لدى البائع المزيد من األعمال الهامة التي يجب عليه إنجازها بموجب العقد فقد يكون أ

كان البائع مجبر على تنفيذ أية أعمال  إذاباإليراد، وفي أي من الحالتين  عترافمن المالئم اإل
باإليراد عند تنفيذ األعمال،  افعتر يتمَّ اإل فإنهالقانوني،  أو هامة بعد تحويل الحق العادل و/

 إنشائه. إكتمالأي مرفق آخر لم يتم  أوومثال ذلك بناء 
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في بعض الحاالت من الممكن بيع العقارات مع درجة من المشاركة المستمرة من جانب البائع  97تنفيذ
عادة الشراء إتفاقبحيث ال يتم تحويل مخاطر ومكاسب الملكية، واألمثلة على ذلك  يات البيع وا 

ات التي يضمن بها البائع إشغال الملك لفترة تفاقي تشمل خيار الشراء وخيار البيع واإلالت
طبيعة  فإنالمشتري لفترة محددة، وفي هذه الحاالت  إستثمارعلى  يضمن عائدا   أومحددة 

 أوومدى المشاركة المستمرة للبائع تحدد كيفية محاسبة المعاملة، ومن الممكن محاسبتها كبيع 
ذا تمت محاسبتها كبيع رتيبات أخرى للمشاركة في األرباحت أوتأجير  أوتمويل   فإن، وا 

 باإليراد. عترافالمشاركة المستمرة للبائع يمكن أن تؤخر اإل
 

المشتري بإكمال الدفع،   إلتزامكذلك وسائل الدفع ودليل  عتباريجب على البائع أن يأخذ في اإل 91تنفيذ
 أوات المستلمة بما في ذلك دفعة المشتري األولى فعلى سبيل المثال عندما يقدم إجمالي الدفع

يتم  فإنه، المشتري إلكمال الدفع إلتزامعلى غير كاٍف  الدفعات المستمرة من قبل المشتري دليال  
 باإليراد فقط إلى المدى الذي يستلم به النقد. عترافاإل

 

 أو التوزيعات المماثلة سهمالفائدة واإلتاوات وأرباح األ
 واإلتاوات رسوم الترخيص

 

المنشاة )مثل العالمات أصول  ستخدامالتي يتم دفعها إل واإلتاواتعادة بالرسوم  عترافيتم اإل 92تنفيذ
التجارية والبراءات والبرامج وحقوق تأليف الموسيقى ومنتجي االسطوانات وأفالم الصور 

ثابت قسط  أساس، وكمسألة عملية يمكن أن يكون هذا على تفاقيةلجوهر اإل وفقا  المتحركة( 
 إستخدام، على سبيل المثال عندما يكون لدى المرخص له الحق بتفاقيةعلى مدى عمر اإل

 .قنية معينة لفترة معينة من الوقتت
 

كفالة غير مستردة  أو( لرسم ثابت Assignment of  Rightsإن التنازل عن الحقوق ) 13تنفيذ
)ب( لك الحقوق بحرية يستغل ت بأنيأذن للمرخص له )أ( بموجب عقد غير قابل لإللغاء والذي 

 إتفاقيةعلى سبيل المثال لينفذها هو في جوهره عملية بيع،  إلتزاماتوال يبقى لدى المرخص 
الحقة للتسليم،  إلتزاماتبرامج الحاسب اآللي عندما ال يكون لدى المرخص  ستخدامترخيص إل

المرخص  ومثال آخر هو منح الحقوق لعرض فيلم سينمائي  في األسواق حيث ال يكون لدى
سيطرة على الموزع وال يتوقع أن يستلم المزيد من اإليرادات من مكتب المقبوضات النقدية في 

 باإليراد في وقت البيع. عترافدار السينما، وفي هذه الحاالت يتم اإل
 

هذا يعتمد على وقوع  فإن إتاوة أورسم ترخيص  إستالمكان سيتم  إذافي بعض الحاالت ما  18تنفيذ
باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن  عترافهذه الحاالت يتم اإلحدث مستقبلي، ففي 

 هما، وهو عادة عندما يقع الحدث.إستالمسيتم  اإلتاوة أوالرسم 
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 اإلعتراف والقياس
 (9383تحديد ما إذا كانت المنشأة تتصرف بصفتها موّكل أو وكيل )تعديل 

الي التدفقات الواردة من المنافع على أنه "في عالقة الوكالة، يشمل إجم 89تنص الفقرة  19تنفيذ
االقتصادية أو إمكانيات الخدمة المبالغ المحّصلة بالنيابة عن الموكل والتي ال ينتج عنها زيادة 
في صافي األصول/حقوق الملكية بالنسبة للمنشأة. وال تعتبر المبالغ المحّصلة بالنيابة عن 

و مبلغ أي عمولة مقبوضة أو مستحقة الموكل أنها إيرادات. وبدال من ذلك، يكون اإليراد ه
القبض مقابل تحصيل أو معالجة التدفقات اإلجمالية." إن تحديد ما إذا كانت المنشأة تتصرف 
 بصفتها موّكل أو وكيل يتطلب إصدار حكم معين وبحث جميع الحقائق والظروف ذات الصلة. 

 

هامة المرتبطة ببيع السلع تتصرف المنشأة بصفتها موكل عندما تتعرض للمخاطر والمكافآت ال 11تنفيذ
 أو تقديم الخدمات. وتشمل الخصائص التي تشير إلى تصرف المنشأة بصفتها موكل ما يلي: 

تتحمل المنشأة المسؤولية الرئيسية المتمثلة في تقديم السلع أو الخدمات إلى العميل أو  (أ)
ي يطلبها تنفيذ الطلبية، مثال من خالل تحمل مسؤولية قبول المنتجات أو الخدمات الت

 أو يشتريها العميل؛

تواجه المنشأة مخاطر المخزون قبل أو بعد طلبية العميل أو خالل الشحن أو عند   (ب)
 االرتجاع؛ 

تتمتع المنشأة بحرية وضع األسعار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثال عن  (ج)
 طريق تقديم سلع أو خدمات إضافية؛ و

 ل المبلغ مستحق القبض من العميل. تتحمل المنشأة مخاطر ائتمان العميل مقاب (د)

 

تتصرف المنشأة بصفتها وكيل عندما ال تتعرض للمخاطر والمكافآت الهامة المرتبطة ببيع  14تنفيذ
السلع أو تقديم الخدمات. وأحد الخصائص التي تشير إلى تصرف المنشأة بصفتها وكيل هو 

بت لكل معاملة أو نسبة كان رسم ثا أن المبلغ الذي تكسبه المنشأة يكون محدد مسبقا ، سواء  
 معلنة من المبلغ المحّمل على العميل. 
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 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 81لمحاسبة الدولي مقارنة معيار ا

194 

 21 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 رئيسي بشكل مستمد "اإليراد من المعامالت التبادلية " 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الدولي المحاسبة معيار بين يسيةالرئ اإلختالفات يلي وفيما. اإليراد" " 81 الدولي المحاسبة معيار من
 :81 الدولي المحاسبة ومعيار 2 العام القطاع في
 81 الدولي المحاسبة معيار عنوان عن 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنوان يختلف، 

 من اإليراد يتناول ال 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار أن اإلختالف هذا ويوضح
 . بالتبادل المتعلقة غير المعامالت

 للتعريف مشابه 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تبنيه تم الذي "اإليراد " تعريف إن 
 معيار في الوارد التعريف أن هو الرئيسي فاإلختالف. 81الدولي المحاسبة معيار في تبنيه تم الذي

 . العادية األنشطة إلى يشير 81 الدولي المحاسبة
 المحاسبة معيار ضمن 81 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات جدم تم 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 2 العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 حقوق/األصول صافي" مصطلح إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 81 الدولي المحاسبة معيار
 معيار في المرادف المصطلح أما. 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية

 ". الملكية حقوق" فهو 81 الدولي المحاسبة
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 01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قتصاديات ذات التضخم المرتفعإلا التقرير المالي في

 

 شكـر وتقديـر
 

 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 "المرتفع التضخم ذات اإلقتصاديات في المالية التقارير إعداد" (0221 عام في صياغته المعاد) 22
 المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي. الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي

 22 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي تحادلإل التابع العام القطاع في الدولية
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من حبتصري وذلك

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 1 سي إي لندن ستريت، كانون 51الطابق األول وعنوانها ،ير الماليةإلعداد التقار 
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون باستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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التقرير المالي في االقتصاديات ذات  -01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التضخم المرتفع

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2101يناير  03
 

التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم  " 01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار
 . 2110من عام  يوليو" في المرتفع

 
من خالل معايير القطاع العام  01ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التالية: 
  (2100)الصادرة في أكتوبر  2100لية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدو 

 الصادر آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي " 1 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (2116في ديسمبر 

  (2101 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2101)الصادرة في نوفمبر  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا التحسينات على 
 

  01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

( 0البند )
 أعاله

 2100التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد

 2100التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد 0
 2100التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ0
 2116ديسمبر  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 0

 2116ديسمبر  1م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا تعديل 00

 2101يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 01

 2101يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 01

 2116ديسمبر  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 21

 2101يناير عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م التحسينات على  تعديل 22

 



 

 521 01 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي   

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 2116ديسمبر  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 26۱

 2101نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 21

 2101نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   التحسينات على تعديل 22

 2116ديسمبر  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 55

 2116ديسمبر  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 56

 2101يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ51
 2100 أكتوبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد ب 51

                                                
 

۱
 دة ترقيم الفقرات الالحقة. تمت إعا  
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 1110يوليو 
 01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع
 

 المحتويات
 

 الفقرة
 0 .............................................................................الهدف

  6 – أ0 النطاق.............................................................................

 1 تعريفات............................................................................
 51 – 1 ....................................إعادة تقديم البيانات المالية....................

  26 – 01 بيان المركز المالي............................................................

 21 بيان األداء المالي.............................................................
  22 – 21 ...................................الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي.

 51 بيان التدفق النقدي............................................................

 50 األرقام المقابلة................................................................
  55 – 52 .....................................البيانات المالية الموحدة..................

ستخدامو  إختيار  51 العام......................................... األسعارمؤشر  ا 
 53 ..............................مفرطة التضخم..يات التي تتوقف عن كونها قتصاداإل

  51 – 56 ..................................اإلفصاحات......................................
  52 – 51 تاريخ النفاذ........................................................................

  أساس اإلستنتاجات
  أمثلة توضيحية

  22المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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 مبين " المرتفع التضخم ذات اإلقتصاديات في المالي التقرير " 01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 52-0 الفقرات في
 معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي اإلستنتاجات أساس سياق في 01

 أساسا   "واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار
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 الهدف
فردة والموحدة الخاصة لبيانات المالية المفي ايهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية  .0

تضخم مرتفع. كما ويصف هذا المعيار ذو  بالمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة إقتصاد
 من تضخم مرتفع.  يعاني قتصاد إلا في الحالة التي ال يكون فيهاالمعالجة المحاسبية 

 

 النطاق
 ستحقاقاسبة على أساس اإليجب على المنشاة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب المحأ. 0

أن تطبق هذا المعيار على البيانات المالية الرئيسية بما في ذلك البيانات المالية الموحدة للمنشاة 
 المفرط التضخم. قتصادعملة اإلبالعملة الوظيفية التي هي التي تقدم تقاريرها 

 
 ألعمال الحكومية.ا مؤسسات  بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .2

 
الصادرة عن مجلس معايير  " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "توضح  .5

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 
عريف مؤسسات األعمال التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد ت

 "عرض البيانات المالية".  0الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

إن من غير المجدي في اإلقتصاد المفرط التضخم تقديم التقارير حول النتائج التشغيلية والمركز  .1
قارنة المبالغ من العمليات المالي بالعملة المحلية دون إعادة بيانها، وتخسر النقود قوتها الشرائية م

 واألحداث األخرى التي وقعت في أوقات مختلفة، حتى ضمن نفس فترة تقديم التقارير، مضللة.
 

ال يحدد هذا المعيار معدال  مطلقا  يعتبر أن التضخم المفرط سيرتفع عنده، وهذه هي مسالة حكم  .3
ضرورية يشار إلى التضخم المفرط  عندما تصبح إعادة تقديم البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار

 -حسب خصائص البيئة اإلقتصادية لبلد يشتمل على ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

يفضل الجمهور العام اإلحتفاظ بثروته في أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيا ،  (أ)
 ى القوة الشرائية.شرة للمحافظة علويتم إستثمار مبالغ العملة المحلية المحتفظ بها مبا

ال ينظر الجمهور العام للمبالغ النقدية من ناحية العملة المحلية بل من ناحية عملة أجنبية  (ب)
 ن أن تقدم األسعار في تلك العملة.مستقرة نسبيا ، ويمك

تتم المبيعات والمشتريات على أساس اإلئتمان بأسعار تعوض عن الخسارة المتوقعة للقوة  (ج)
 حتى لو كانت الفترة قصيرة. إلئتمانالشرائية خالل فترة ا

 واألجور واألسعار بمؤشر لألسعار. ترتبط أسعار الفائدة  (د)
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 .%011تقترب أو تتعدى نسبة التضخم التراكمية على مدى ثالث سنوات  ( ه)
 

من المفضل أن تطبق كافة المنشآت التي تقدم تقاريرها في عملة نفس اإلقتصاد المفرط التضخم  .6
  ةأداءا  من نفس التاريخ، على أن هذا المعيار ينطبق على البيانات المالية ألية منشهذا المعيار إبت

 
من بداية فترة تقديم التقارير التي يتم فيها تحديد وجود تضخم مفرط في البلد الذي تقدم فيه تقاريرها 

  بعملته.
 

 تعريفات
  -ها:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة ل .1

 

 عترافهو المبلغ الذي يتم اإل (Carrying amount of an asset) المبلغ المسجل لألصل
 نخفاضمتراكم وخسائر اإل  إستهالكأي  إقتطاعباألصل بمقداره في بيان المركز المالي بعد 

 المتراكمة في القيمة.
 

لذي يعترف هو المبلغ ا (Carrying amount of a liability) لإللتزامالمبلغ المسجل 
 بمقداره في بيان المركز المالي. باإللتزام

 
 هي البنود التي ليست بنودًا  نقدية. (monetary items-Non) البنود غير النقدية

 
ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 

 المعرفة ، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحاتييرهذه المعا المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 

 

 إعادة تقديم البيانات المالية
تتغير األسعار بمرور الوقت نتيجة لمختلف القوى السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية الخاصة  .1

لتغيرات التقنية في والعامة، ومن الممكن أن تتسبب قوى معينة مثل التغيرات في العرض والطلب وا
زيادة أو إنخفاض األسعار الفردية بشكل كبير ومستقل عن بعضها البعض، وباإلضافة إلى ذلك قد 
ينجم عن القوى العامة تغيرات في المستوى العام لألسعار، وبناءا  عليه تؤدي إلى تغير في القوة 

 الشرائية العامة للنقد.
 

مفرط التضخم مفيدة فقط إذا تمَّ التعبير عنها وفقا  لوحدة القياس تعتبر البيانات المالية في اإلقتصاد ال .2
للمنشآت  السارية في تاريخ التقرير، ونتيجة لذلك ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية المبدئية 

التي تقدم التقارير بعملة اإلقتصاد المفرط التضخم، وال يسمح بعرض المعلومات التي يطلبها هذا 
ملحق لبيانات مالية لم تتم إعادة بيانها. وباإلضافة إلى ذلك ال يشجع هذا المعيار العرض المعيار ك

 المنفصل للبيانات المالية قبل إعادة بيانها.
 
تضع العديد من المنشآت في القطاع العام في بياناتها المالية المعلومات الخاصة بالموازنة  .01

ة، وحيث يحدث ذلك يجب أن تتم إعادة بيان معلومات التقديرية، وذلك لتسهيل المقارنات مع الموازن
 الموازنة التقديرية وفقا  لهذا المعيار.
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يجب أن يتم تقديم البيانات المالية للمنشاة التي تقدم تقاريرها بالعملة الوظيفية التي هي عملة  .00
يجب إعادة  اإلقتصاد المفرط التضخم وفقًا لوحدة القياس السارية في تاريخ تقديم التقرير، كما

 0بيان األرقام المقابلة للفترة السابقة التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"عرض البيانات المالية"، وأية معلومات متعلقة بالفترات السابقة وفقًا لوحدة القياس السارية في 

يتم تطبيق الفقرات  ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتينتاريخ التقرير. 
آثار التغيرات في أسعار صرف  " 7من معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  74)ب( و74

 .بهدف عرض مبالغ مقارنة بعملة عرض مختلفة " العمالت األجنبية
 
يجب اإلفصاح عن الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي بشكل منفصل في بيان األداء   .02

 .المالي
 

إعادة تقديم البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار تطبيق إجراءات معينة وكذلك ممارسة الحكم  تتطلب .05
الشخصي، ويعد التطبيق المتسق لهذه اإلجراءات واألحكام من فترة إلى أخرى أهم بكثير من الدقة 

 المتناهية للمبالغ الناتجة التي تم إدخالها في البيانات المالية المعاد تقديمها.
 

   يان المركز الماليب
تتم إعادة بيان مبالغ بيان المركز المالي التي لم يتم التعبير عنها وفقا  لوحدة القياس السارية في  .01

 تاريخ التقرير من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار.
 

قرير. ال يتم إعادة تقديم البنود النقدية ألنه تم التعبير عنها وفقا  لوحدة القياس السارية في تاريخ الت .03
إن البنود النقدية هي النقد المحتفظ به واألصول واإللتزامات التي سيتم إستالمها أو دفعها في مبالغ 

 مالية ثابتة أو قابلة للتحديد.
 

يتم تعديل األصول واإللتزامات المرتبطة بموجب إتفاقية مع التغيرات في األسعار مثل المؤشر  .06
تفاقية وذلك من أجل التحقق من المبلغ الذي لم يتم تسديده المرتبط بالسندات والقروض وذلك وفقا  لإل

 في تاريخ التقرير، وتسجل هذه البنود في هذا المبلغ المعدل في بيان المركز المالي المعاد تقديمه.
 

إن كافة األصول واإللتزامات األخرى غير نقدية، وتسجل بعض البنود غير النقدية بمقدار المبالغ  .01
ولذلك ال يتم إعادة بيانها،  العادلةالتقرير مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق والقيمة السارية في تاريخ 

 وتتم إعادة بيان كافة األصول واإللتزامات غير النقدية األخرى.
 

يتم تسجيل معظم البنود غير النقدية بمقدار التكلفة أو التكلفة مخصوما  منها اإلستهالك، ولذلك فإنه  .01
بمقدار المبالغ الحالية السارية في تاريخ إمتالكها، وتحدد التكلفة المعاد بيانها أو يتم التعبير عنها 

التكلفة مخصوما  منها اإلستهالك لكل بند من خالل تطبيق التغير في مؤشر األسعار العام على 
 لمثالعلى سبيل االتكلفة التاريخية واإلستهالك المتراكم لها من تاريخ اإلمتالك إلى تاريخ التقرير، 

تتم إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات ومخزون المواد الخام والبضائع والشهرة والبراءات 
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من تواريخ شرائها، كما تتم إعادة بيان مخزون السلع  والعالمات التجارية واألصول المشابهة إبتداء  
 ها تكبد تكاليف الشراء والتحويل.من التواريخ التي تمَّ في الجاهزة جزئيا  والسلع تامة الصنع إبتداءا  

 

 قد ال تتوفر أو يكون من غير الممكن تقدير السجالت المفصلة لتواريخ اإلمتالك لبنود الممتلكات  .02
والمصانع والمعدات، وفي هذه الحاالت قد يكون من الضروري في المرحلة األولى من تطبيق هذا 

 ساس إلعادة بيانها.المعيار إستخدام تقييم مهني مستقل لقيمة البنود كأ
 

قد ال يتوفر مؤشر عام لألسعار للفترات التي تتطلبها إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات من  .21
قبل هذا المعيار، وفي هذه الحاالت النادرة يمكن أن يكون من الضروري إستخدام تقييم قائم على سبيل 

 فية وعملة أجنبية مستقرة نسبيا .المثال، على الحركات في سعر التداول بين العملة الوظي
 

يتم تسجيل بعض البنود غير النقدية بمبالغ سارية في تواريخ بإستثناء تواريخ اإلمتالك أو بيان  .20
المركز المالي، على سبيل المثال الممتلكات والمصانع والمعدات التي تمت إعادة تقييمها في تاريخ 

 لغ المسجلة إبتداء من تاريخ إعادة التقييم.سابق، وفي هذه الحاالت تتم إعادة تقييم المبا

 

لتحديد ما إذا أصبحت قيمة مبلغ معاد بيانه لبند نقدي منخفضة ويجب تخفيضها فإنه يجب على  .22
 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشاة أن تطبق اإلختبارات المناسبة لإلنخفاض في 

و معايير المحاسبة الدولي أو الوطنية التي تتاول أ "إنخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد"
يتم في هذه الحاالت تخفيض المبالغ المعاد بيانها  وعلى سبيل المثال، موضوع إنخفاض قيمة الشهرة

للممتلكات والمصانع والمعدات والشهرة والبراءات والعالمات التجارية إلى صافي القيمة القابلة 
تخفيض مبالغ المخزون المعاد بيانها إذا كان ممكنا  و  ، بلة لإلستردادأو قيمة الخدمات القا لإلسترداد

، وتخفيض المبالغ المعاد أو التكلفة الحالية القابلة لإلسترداد إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
يمكن للشركة المستثمر بها التي تمت محاسبتها  تقديمها لإلستثمارات الحالية إلى القيمة السوقية.

، وتتم إعادة بيان سلوب حقوق الملكية أن تقدم تقاريرها في عملة اإلقتصاد المفرط التضخمبموجب أ
ثمر المركز المالي األداء المالي للشركة المستثمر بها وفقا  لهذا المعيار من أجل حساب حصة المست

للشركة ، وحيث يتم التعبير عن البيانات المالية المعاد تقديمها في صافي أصوله/ حقوق الملكية
 المستثمر بها بعملة أجنبية فإنه  تتم ترجمتها بأسعار اإلغالق.

 

بيان الصرف  إعادةيتم عادة اإلعتراف بأثر التضخم في تكاليف اإلقتراض، ومن غير المالئم  .25
الممول من خالل اإلقتراض ورسملة ذلك الجزء من تكاليف اإلقتراض والذي يعوض عن  الرأسمالي

سها، ويتم اإلعتراف بهذا الجزء من تكاليف اإلقتراض كمصروف في الفترة التضخم خالل الفترة نف
 التي تمَّ فيها تكبد التكاليف.

 

يمكن للمنشاة أن تمتلك أصول بموجب ترتيب يسمح لها بتأجيل الدفع بدون تكبد رسوم فائدة  .21
إبتداءا  من واضحة، وحيث يكون من غير العملي تقدير مبلغ الفائدة فإنه تتم إعادة بيان األصول 

 تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء.
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لهذا المعيار، تتم إعادة بيان عناصر صافي األصول/ حقوق  الفترة األولى من التطبيق بدايةفي  .23
حتياطي إعادة التقييم من خالل تطبيق مؤشر عام  الملكية، باستثناء الفائض/ العجز المتراكم وا 
لألسعار إبتداءا  من التواريخ التي تمت فيها المساهمة بالمكونات أو خالفا  لذلك نشأت، وأي 

لفترات السابقة يتم إلغاؤه، والفائض/ العجز المتراكم المعاد بيانه يتم إحتياطي إعادة تقييم نشأ في ا
 أخذه من كافة المبالغ األخرى في بيان المركز المالي المعاد بيانه.

 

في نهاية الفترة األولى وفي الفترات الالحقة، تتم إعادة بيان كافة عناصر صافي األصول/ حقوق  .26
عار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة إذا وقع بعد ذلك، الملكية من خالل تطبيق مؤشر عام لألس

ويتم اإلفصاح عن حركات الفترة في صافي األصول/حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 
 .0القطاع العام 

 

 بيان األداء المالي
ة القياس الحالية في يتطلب هذا المعيار بأن يتم التعبير عن كافة بنود بيان األداء المالي وفقا  لوحد .21

تاريخ التقرير، ولذلك يجب إعادة بيان كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر األسعار العام إبتداءا  
 من التواريخ التي تمَّ فيها التسجيل المبدئي لبنود اإليراد والمصاريف.

 

 في صافي المركز النقدي الخسارةأو  الربح 
تحتفظ بفائض من األصول النقدية على اإللتزامات النقدية القوة في فترة التضخم تخسر المنشاة التي  .21

الشرائية، والمنشاة التي لديها فائض من اإللتزامات النقدية على األصول النقدية تكتسب قوة شرائية 
 الربحإلى المدى الذي ال ترتبط فيه األصول واإللتزامات بمستوى السعر، ومن الممكن إشتقاق هذا 

افي المركز النقدي على إنه الفرق الناتج من إعادة بيان األصول غير النقدية في ص الخسارةأو 
المتراكم والبنود في بيان األداء المالي وتعديل األصول واإللتزامات المرتبطة  الخسارةأو  والربح

من خالل تطبيق التغير في مؤشر األسعار العام على  الخسارةأو  الربحبالمؤشر، ويمكن تقييم 
 الموزون لفترة الفرق بين األصول النقدية واإللتزامات النقدية.المعدل 

 

في صافي المركز النقدي في بيان األداء المالي، ويتم إجراء تقاص  الخسارةأو  الربحيتم إدخال  .22
للتعديل في هذه األصول واإللتزامات المرتبطة بموجب إتفاق بالتغيرات في األسعار التي تمت وفقا  

في صافي المركز النقدي. إن البنود األخرى في بيان األداء  الخسارةأو  الربحمقابل  06للفقرة 
المالي مثل إيراد الفائدة والمصروف وفروقات الصرف األجنبي المتعلقة باألموال المستثمرة أو 
المقترضة يتم كذلك ربطها بصافي المركز النقدي، وعلى الرغم من أنه يتم اإلفصاح عن هذه البنود 

في صافي المركز  الخسارةأو  الربحمنفصل فقد يكون من المفيد إذا تمَّ عرضها معا  مع على نحو 
 النقدي في بيان األداء المالي.
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 بيان التدفق النقدي
يتطلب هذا المعيار أن يتم التعبير عن كافة البنود في بيان التدفق النقدي وفقا  لوحدة القياس الحالية  .51

 في تاريخ التقرير.
 

 لمقابلةاألرقام ا
كانت مبينة على أسلوب التكلفة التاريخية  تتم إعادة بيان األرقام المقابلة لفترة التقرير السابقة سواء   .50

أو أسلوب التكلفة الحالية من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام بحيث يتم عرض البيانات المالية 
التي   كما يتم التعبير عن المعلومات المقارنة وفقا  لوحدة القياس الحالية في نهاية فترة تقديم التقارير،

تمَّ اإلفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة وفقا  لوحدة القياس الحالية في نهاية فترة تقديم التقارير. 
من  11)ب( والفقرة 11ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين، يتم تطبيق الفقرة 

 .1عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
 

 البيانات المالية الموحدة
من الممكن أن يكون لدى المنشاة المسيطرة المقدمة للتقارير بعملة اإلقتصاد المفرط التضخم  .52

منشآت مسيطر عليها تقدم التقارير كذلك بعمالت اإلقتصاديات المفرطة التضخم، ويجب أن تتم 
خالل تطبيق مؤشر أسعار عام للبلد الذي  إعادة تقديم البيانات المالية ألية منشاة مسيطر عليها من

تقدم المنشاة تقاريرها بعملته قبل إدخالها في البيانات المالية الموحدة التي تصدرها منشآتها 
المسيطرة، وحيث تكون المنشأة المسيطر عليها منشاة أجنبية مسيطر عليها تتم ترجمة بياناتها 

م معاملة البيانات المالية للمنشاة المسيطر عليها التي المالية المعاد بيانها عند أسعار اإلغالق وتت
ال تقدم التقارير بعمالت اإلقتصاديات ذات التضخم المفرط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .1العام 
 

 

إذا تمَّ توحيد بيانات مالية ذات تواريخ تقارير مختلفة، فإنه يجب إعادة بيان كافة البنود، سواء كانت  .55
 ر نقدية أو نقدية بوحدة القياس السارية في تاريخ البيانات المالية الموحدة.غي

 

ستخدامو  إختيار  مؤشر األسعار العام  ا 
تتطلب إعادة بيان البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار إستخدام مؤشر األسعار العام الذي يعكس  .51

كافة المنشآت التي تقدم التقارير بعملة التغيرات في القوة الشرائية العامة، ومن المفضل أن تستخدم 
 اإلقتصاد نفسه المؤشر ذاته.

 

 اإلقتصاديات التي تتوقف عن كونها مفرطة التضخم
عن كونه مفرط التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات  قتصادعندما يتوقف اإل .53

ر عنها بوحدة القياس الحالية يجب أن تعامل المبالغ المعب فإنهلهذا المعيار،  وفقاً المالية المعدة 
 في نهاية فترة تقديم التقارير السابقة كأساس للمبالغ المسجلة في بياناتها المالية الالحقة.
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 اإلفصاحات
 -يجب إجراء اإلفصاحات التالية: .56

حقيقة أن البيانات المالية واألرقام المقابلة للفترات السابقة تمَّ إعادة تقديمها مظهرة  (أ)
، ونتيجة لذلك يتم بيانها بوحدة القياس الوظيفيةعملة للقوة الشرائية العامة لالتغيرات في ا

 الحالية في تاريخ التقرير؛ و
هوية ومستوى مؤشر األسعار في تاريخ التقرير والحركات في المؤشر خالل فترات تقديم  (ب)

 .التقارير الحالية والسابقة
 

ر بوضوح أساس التعامل مع آثار التضخم اإلفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار تحتاج ألن تظه .51
المفرط في البيانات المالية، ويقصد بها كذلك أن تقدم معلومات أخرى ضرورية لفهم ذلك األساس 

 والمبالغ الناتجة.
 

 تاريخ النفاذ 
 0بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .51

ذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن .1111 يوليو  المعيار هذا المنشأة طبقت وا 
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،1111 يوليو 0 قبل تبدأ لفترة

 

 في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات" طريق عن 11و 04و 04 الفقرات تعديل تم . أ84
 المالية للبيانات التعديالت تلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 1101يناير في الصادرة "العام القطاع
 التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 1100يناير 0بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية

 . مبكرة فترة في
 

"التحسينات من خالل " 0" جديدةأ" وتمت إضافة فقرة 0إلى " 0تمت إعادة ترقيم الفقرة الحالية ب. 84
. وينبغي على 1100في أكتوبر  ةالصادر  "1100لى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ع

أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغّطي الفترات على االتعديل  هذاالمنشأة تطبيق 
يناير  0 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقت. وُيحّبذ التطبيق المبكر. وفي حال 1108يناير  0

 فصاح عن ذلك.  إلينبغي عليها ا فإنه، 1108
 

عندما تتبنى المنشاة أساس اإلستحقاق المحاسبي كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية في  .52
القطاع العام ألغراض تقديم التقارير المالية الالحقة لتاريخ النفاذ هذا فإن هذا المعيار ينطبق على 

 ة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني المعيار أو بعد ذلك.أوية للمنشالبيانات المالية السن
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  اإلستنتاجات أساس
 . منه ء  جز  يشكل ال لكن 01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا اإلستنتاجات أساس يرافق

 

 معايير مجلس جراهاأ التي التحسينات نتيجة 01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
  1114 في الصادرة الدولية المحاسبة

 

 على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 0إستنتاج
 التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات " في الواردة 22 الدولي المحاسبة معيار
 مع عموما   واتفق 2111 مايو في الدولية المحاسبة عاييرم مجلس عن الصادرة "المالية

ستنتج. المعيار تنقيح أسباب على األخير المجلس  في الدولية المحاسبة معايير مجلس وا 
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه العام القطاع
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 األمثلة التوضيحية
 

 . امنه شّكل جزء  تال  الكنه 01الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة هذه األمثلة رافقت

 

يحدد المعيار متطلبات إعادة تقديم البيانات المالية، بما فيها البيانات المالية الموحدة للمنشآت  0مثال
 التي تقدم تقاريرها بعملة إقتصاد مفرط التضخم.

 

 -داد هذا اإليضاح:يوضح المثال التالي عملية إعادة تقديم البيانات المالية، وعند إع 2مثال

  في صافي المركز النقدي للفترة بشكل غير مباشر على أنه اإلختالف الناشئ  الربحتم أخذ
والبنود في  ةالمتراكم والربح أو الخسارةمن إعادة تقديم األصول واإللتزامات غير النقدية 

 (.21نظر الفقرة أبيان األداء المالي )

 ر عند نهاية فترة التقرير فيما بعد في فترة تقديم إفُترض أنه تم إمتالك المخزون المتوف
 .011التقارير عندما كان المؤشر العام للتضخم 

  031عند نهايتها، وبلغ متوسطه  011عند بداية الفترة، و 021كان مؤشر األسعار العام 
 خالل الفترة.

  فترة إفترض أن اإليراد والمصروفات، بإستثناء اإلستهالك، تستحق بشكل متساٍو طوال
 تقديم التقارير.

  بشكل كامل وحولت إلى خردة،  15311إستهلكت األصول التي كانت تكلفتها التاريخية
 حيث كانت قيمة الخردة لها صفر.
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 تقديم التقارير المالية في ظل التضخم المفرط
 مثال 

 بيان المركز المالي

)وفقًا  1/×0/0
لمعيار المحاسبة 
الدولي في القطاع 

 (01العام 

80/01×/1 
 )غير معدل(

عامل 
 المقايسة

 

)وفقًا  1/×80/01
المحاسبة الدولي  لمعيار

 (01في القطاع العام 

 الربح/ الخسارة
في صافي 
 المركز النقدي

 -  015111 -     015111 35111 النقد واإلستثمارات 

 001 معاد بيانه   25001 011/011 25111 - المخزون 
      األصول الفعلية:

 215111 615111 011/021 115111 115311 ة التاريخية التكلف
 (015111)  515111 011/021 (215111) (225311) اإلستهالك المتراكم 
صافي القيمة 

 الدفترية 
235111 

 
215111 

 
 015111  معاد بيانه 515111 011/021

  710004  810111 810111 إجمالي األصول 
      

 اإلقتراضات 
100111 100111 

-  
100111 

 
 

      

 صافي األصول 
 مدور 

 
 (25111) معاد بيانه 65111 011/021 70111 70111

صافي الفائض 
 للفترة 

 )أنظر أدناه( 

 
 

25111 
 

 05011 010004 أدناه  أنظر
 

 70111 00111  000004 80104 
      بيان األداء المالي 

 015111 ه معاد بيان 615111 011/031 010111  اإليرادات 
      

 (25311) معاد بيانه ( 15311) 011/021 (00111)  اإلستهالك 
المصروفات 

 األخرى 
 ( 15611) معاد بيانه ( 305611) 011/031 (780111) 

في صافي  الربح
   المركز النقدي

 25201  

 (00011) 010004  10111  الفائض للسنة 
 

ادة تقديم بنود بيان األداء المالي بإستخدام الحركة في المؤشر إبتداء من تواريخ تسجيل المعامالت،  ( إع21يتطلب المعيار )فقرة  مالحظة : 
على مدى فترة تقديم التقارير وتم تطبيق متوسط  وفي هذا المثال تستحق بنود اإليراد والمصروف بإستثناء اإلستهالك بشكل متساوٍ 

قدي بشكل غير مباشر )أنظر العمود األخير( وذلك بتطبيق المؤشر العام للسعر المركز الن ربخ  معدل تضخم،  كما تم أخذ صافي
 (. 21على البنود غير النقدية في بيان المركز المالي وبيان األداء المالي )فقرة 
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  01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 22مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة 
511 

 
 18 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة

 

 التضخم ذات اإلقتصاديات في المالية التقارير إعداد " 01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 اإلقتصاديات في المالية التقارير إعداد " 22 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "المرتفع
 من كجزء 22 الدولي المحاسبة معيار على أجريت التي التعديالت ويتضمن "المرتفع التضخم ذات

 يلي وفيما. 2111 مايو في الصادرة "اليةالم التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات"
 : 22 الدولي المحاسبة ومعيار 01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات

 المحاسبة معيار ضمن 22 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 
 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 01العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 األداء بيان"و" اإليراد" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 22 الدولي المحاسبة معيار
 أما. 01 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" لملكيةا حقوق/األصول صافي"و" المالي

 حقوق"و" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 22 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ". الملكية

 في. الحالية بالتكلفة المالية البيانات بيان إعادة حول إرشادات 22 الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . اإلرشادات هذه 01العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي يتضمن ال حين

 البيانات بيان إعادة عملية يوضح مثال 01العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . مرتفع تضخم ذو إقتصاد بعملة التقارير تعدّ  التي للمنشأة مباشرة، غير طريقة بإستخدام المالية،
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 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عقود اإلنشاء 

 

 شكـر وتقديـر
 

 11الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا ويحتوي. الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "اإلنشاء عقود"( 1991 عام في المنقح)

 للمحاسبين الدولي لإلتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار
إلعداد  الدولية اييرمعال مؤسسة من بتصريح وذلك 11الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على

 .التقارير المالية
 
 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن

 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية
 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 13الطابق األول  وانهاوعن ،إلعداد التقارير المالية

 .المتحدة المملكة
 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 
 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد لدوليةا المعايير إن

إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 
 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون باستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 عقود اإلنشاء -11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 3314يناير  11
 

 .3331من عام  يوليوفي  "عقود اإلنشاء" 11ي القطاع العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي ف
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. 14-1 والفقرات الهدف في مبين " اإلنشاء عقود" 11 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 11 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى
 المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية اسبةالمح معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف
 أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 1 العام القطاع في الدولي
 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار
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 الهدف
ة المحاسبية للتكاليف واإليرادات لعقود اإلنشاء، وهذا إن الهدف من هذا المعيار هو بيان المعالج

 -المعيار:
 يحدد الترتيبات التي ستصنف على أنها عقود إنشاء؛ 
 يوفر اإلرشادات بشأن أنواع عقود اإلنشاء التي تنشأ في القطاع العام؛ و 
  ،ذايحدد أساس اإلعتراف واإلفصاح عن مصروفات العقد  قد.كان ذلك مناسبا ، إيرادات الع وا 

 

في عقود اإلنشاء، فإن التاريخ الذي يبدأ فيه نشاط العقد وتاريخ  نظرا  لطبيعة النشاط الذي يتم القيام به
 إستكمال النشاط، يقعان عادة  في فترات مختلفة لتقديم التقارير.

 

في العديد من اإلختصاصات، ال تحدد عقود اإلنشاء التي تدخل فيها منشآت قطاع عام مبلغ إيراد 
عقد، بل يتم توفير التمويل لدعم نشاط اإلنشاء من خالل تخصيص حكومي أو تخصيص مماثل إليراد ال

الحكومة العام، أو من خالل صناديق المعونة أو المنح، وفي هذه الحاالت، يكون الموضوع الرئيسي في 
يذ أعمال محاسبة عقود اإلنشاء هو تخصيص تكاليف اإلنشاء ضمن فترة التقرير التي يتم فيها تنف

 اإلنشاء واإلعتراف بالمصاريف ذات العالقة.
 

في بعض اإلختصاصات قد تؤسس عقود اإلنشاء التي تدخل فيها منشآت من القطاع العام على أساس 
تجاري أو على أساس غير تجاري أو إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة، وفي هذه الحاالت، الموضوع 

توزيع كل من إيراد العقد وتكاليف العقد على فترات تقديم التقارير الرئيسي في محاسبة عقود اإلنشاء هو 
 التي تنفذ فيها أعمال اإلنشاء.

 

 النطاق
يجب على المقاول الذي يعد ويقدم بيانات مالية بموجب أساس اإلستحقاق المحاسبي أن يطبق  .1

 هذا المعيار في محاسبة عقود اإلنشاء.
 

 .مؤسسات األعمال الحكومية إستثناءطاع العام، بينطبق هذا المعيار على كافة منشآت الق .3
 

" الصادرة عن مجلس معايير  المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توضح " .1
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 

 مؤسسات األعماليير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف التقارير المالية الصادرة عن مجلس معا
 " عرض البيانات المالية".  1الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 تعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقًا للمعاني المحددة لها أدناه: .4
 

و ترتيب ملزم مماثل، يتم التفاوض هـو عقد، أ (Construction contract) عقد اإلنشاء
بشأنه بشكل محدد بهدف إنشاء أصل أو مجموعة من األصول المرتبطة ببعضها البعض أو 
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معتمدة على بعضها بشكل متبادل من حيث تصميمها أو تقنيتها أو وظيفتها أو من حيث 
 غرضها أو إستخدامها النهائي.

 

 عمال اإلنشاء بموجب عقد اإلنشاء.هو المنشاة التي تنفذ أ (Contractor) المقاول
 

based -Cost plus or cost) عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة

contract ) هـو عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المسموح بها أو التكلفة
ضافية من هذه التكاليف المحددة خالفًا لذلك، وفي حالة العقد المبني على أساس تجاري، نسبة إ

 أو رسم محدد، إن ُوجـد.
 

هو عقد إنشاء يوافق فيه المقاول  (Fixed price contract) العقد على أساس السعر المحدد
على سعر عقد محدد أو سعر محدد لكل وحدة من اإلنتاج والذي في بعض الحاالت يكون خاضعًا 

 لشروط زيادة في التكلفة.
 

في معايير المحاسبة الدولية األخرى في القطاع العام تستخدم في هذا إن المصطلحات المعرفة 
المعيار بنفس معانيها المبينة في تلك المعايير، كما أنها موجودة في قائمة المصطلحات المعرفة 

 المنشور بشكل منفصل.
 

 عـقـود اإلنشاء
 

ستخدمان بشكل متبادل من الممكن التفاوض بشأن عقد إنشاء )المصطلحان "عقد إنشاء" و "عقد"  م .1
في الجزء الباقي من هذا المعيار(  إلنشاء أصل مفرد كجسر أو بناية أو سد أو خط أنابيب أو 
طريق أو سفينة أو نفق، كما يمكن أن يتناول عقد اإلنشاء أيضا  إنشاء عدد من األصول المرتبطة 

صميمها وتقنيتها ببعضها البعض بشكل وثيق أو معتمدة على بعضها بشكل متبادل من حيث ت
تتضمن األمثلة على هذه العقود تلك  –ووظيفتها أو من حيث غرضها أو إستخدامها النهائي

 الخاصة بإنشاء أنظمة توفير مياه شبكية، والمصافي وغيرها من أصول البنية التحتية المعقدة.

 
 -ألغراض هذا المعيار، تتضمن عقود اإلنشاء ما يلي: .6

ت مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء أصل على سبيل المثال العقود العقود الخاصة بتقديم خدما (أ)
 لخدمات مدراء المشاريع والمهندسين المعماريين؛ و

ستعادة البيئة بعد هدم األصول. (ب)  عقود هدم أو ترميم األصول، وا 

ألغراض هذا المعيار، تشمل عقود اإلنشاء كذلك كافة الترتيبات التي تلزم األطراف بالترتيب، ولكنها  .5
 تكون على شكل عقد موثق، فعلى سبيل المثال، قد تدخل دائرتان حكوميتان في ترتيب رسمي قد ال

قانونيا ، ألنه في ذلك اإلختصاص ال يمكن  إلنشاء أصل معين، ولكن قد ال يشكل هذا الترتيب عقدا  
يمنح للدوائر الفردية أن تكون وحدات قانونية منفصلة تملك صالحية التعاقد،  على أنه شريطة أن 

الترتيب حقوقا  وواجبات متشابهة لألطراف كما لو كان على شكل عقد، فإنه يعد عقد إنشاء 
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ألغراض هذا المعيار. قد تتضمن هذه الترتيبات الملزمة )ولكن ال تقتصر على( توجيه وزاري أو 
 قرار مجلس وزراء أو توجيه تشريعي )كمرسوم برلمان( أو مذكرة تفاهم.

 

بعدة طرق، وألغراض هذا المعيار تم تصنيفها على أنها عقود ذات سعر محدد تصاغ عقود اإلنشاء  .4
أو عقود تكلفة زائد الربح أو عقود على أساس التكلفة. قد تحتوي بعض عقود اإلنشاء التجارية على 
خصائص العقد على أساس السعر المحدد وعقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، 

التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة مع حد أقصى متفق عليه للسعر. وفي مثال ذلك عقد 
وذلك  13و 11مثل هذه الحاالت، يحتاج المقاول إلى النظر في كافة الشروط المبينة في الفقرتين 

 لتحديد الوقت الذي يعترف فيه بإيراد العقد ومصروفاته.
 

لى أساس التكلفة كال  من العقود التجارية وغير التجارية، تشمل عقود التكلفة زائد الربح والعقود ع .9
ويحدد العقد التجاري أن اإليراد المطلوب ليغطي تكاليف المقاول لإلنشاء كما هو متفق عليها وتوليد 
هامش ربح ستوفره األطراف األخرى في العقد. على أنه قد تدخل منشاة من القطاع العام كذلك في 

أصل لمنشاة أخرى مقابل إسترداد كامل أو جزئي للتكاليف من تلك المنشاة عقد غير تجاري إلنشاء 
أو من أطراف أخرى، وفي بعض الحاالت، قد يشمل إسترداد التكلفة دفعات من قبل المنشاة 

 .أخرىالمستلمة ومنح أو تمويل مخصص ألغراض اإلنشاء المحددة من أطراف 
 

واحدة من القطاع العام أصول لمنشاة قطاع عام في العديد من اإلختصاصات، عندما تنشئ منشاة  .13
نما بدال  من ذلك يتم  أخرى، ال يتم إسترداد تكلفة نشاط اإلنشاء مباشرة من المنشاة المستلمة، وا 

عن طريق التخصص العام أو تخصيص آخر ألموال )أ( تمويل نشاط اإلنشاء بشكل غير مباشر 
خصصة لألغراض العامة التي تقدمها وكاالت من المنح الم)ب( الحكومة العامة للمقاول، أو 

تمويل أو حكومات أخرى بإعتبارها طرف ثالث. وتصنف هذه على أنها عقود ذات سعر محدد 
 لغرض هذا المعيار.

 

 المقاول
المقاول هو المنشاة التي تدخل في عقد معين لبناء هياكل أو إلنشاء مرافق أو إنتاج سلع أو تقديم  .11

اة أخرى. يشمل المصطلح "مقاول" المقاول العام أو الرئيسي أو خدمات حسب مواصفات منش
 المقاول من الباطن للمقاول العام أو مدير اإلنشاء.

 

 دمج وتجزئة عقود اإلنشاء
تطبق متطلبات هذا المعيار عادة بشكل منفصل على كل عقد إنشاء، على أنه وفي ظروف معينة،  .13

ابلة للتحديد بشكل منفصل لعقد منفرد أو على من الضروري تطبيق المعيار على المكونات الق
 مجموعة من العقود، وذلك من أجل بيان جوهر هذا العقد أو مجموعة العقود.
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عندما يغطي عقد معين عددًا من األصول، فإن إنشاء كل أصل يجب أن يعامل كعقد إنشاء  .11
 -منفصل وذلك في حالة:

 تقديم عروض منفصلة لكل أصل؛ (أ)
ل بشكل منفصل، ويكون المقاول والعميل قادرين على قبول أو التفاوض بشأن كل أص (ب)

 رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بكل أصل؛ و
يرادات كل أصل. (ج)  إمكانية تحديد تكاليف وا 

 

تجب معاملة مجموعة من العقود، سواء كانت مبرمة مع عميل منفرد أو مع عدة عمالء، على  .14
 -ا عقد إنشاء منفرد وذلك في حالة:أنه

 اوض بشأن مجموعة من العقود كمجموعة مفردة؛التف (أ)
رتباط العقود مع بعضها البعض بشكل وثيق بحيث أنها، من الناحية الفعلية، جزء من إ (ب)

 المشروع المفرد مع هامش كلي، إن وجد؛ و
 تنفيذ العقود بشكل متزامن أو في تتابع مستمر. (ج)

 

ختيار العميل، أو أنه من على إ اً من الممكن أن ينص العقد على إنشاء أصل إضافي بناء .11
تعديله بحيث يتضمن إنشاء أصل إضافي، ويجب معاملة إنشاء األصل اإلضافي على أنه الممكن 

 -عقد منفصل وذلك في حالة:

إختالف هذا األصل بشكل كبير في التصميم أو التقنية المستخدمة أو الوظيفة عن األصل  (أ)
 أو األصول التي يغطيها العقد األصلي؛ أو

 بشأن سعر هذا األصل دون األخذ باإلعتبار السعر األصلي للعقد. التفاوض (ب)

 

 إيراد العقد
 -يجب أن يتضمن إيراد العقد ما يلي: .11

 المبلغ المبدئي لإليراد المتفق عليه في العقد؛ و (أ)
 -التغيرات في أعمال العقد، والمطالبات والدفعات المحفزة التي قد تصل إلى درجة: (ب)

 ادًا؛ وأنه من المحتمل أن تنتج إير  (1)
 أنه من الممكن قياسها بشكل موثوق به. (3)

 

يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، ويتأثر كل من القياس المبدئي  .15
والمستمر إليراد العقد بمجموعة مختلفة من حاالت الشك التي تعتمد على نتيجة األحداث 

يجاد حل لحاالت المستقبلية، وكثيرا  ما تكون التقديرات بحاجة  إلى تعديل عند وقوع األحداث وا 
الشك. عندما يكون العقد عقد تكلفة زائد الربح أو عقد على أساس التكلفة فإنه من الممكن عدم 



 عقود اإلنشاء

   11 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  149 

بيان مبلغ اإليراد المبدئي في العقد، وبدال  من ذلك قد يكون بحاجة إلى تقييمه على أساس متسق 
 بالرجوع إلى التكاليف المتوقعة خالل فترة العقد.  مع شروط و أحكام العقد، كتقديره مثال  

 

  -باإلضافة إلى ذلك، فقد يزداد مبلغ إيراد العقد أو يقل من فترة إلى التي تليها، فعلى سبيل المثال: .14

قد يتفق المقاول والعميل على تغييرات أو مطالبات من شأنها أن تزيد أو تقلل من إيراد العقد  (أ)
 رة التي إتفق فيها مبدئيا  على العقد؛ في الفترة التي تلي الفت

من الممكن أن يزداد مبلغ اإليراد المتفق عليه في العقد على أساس المحدد أو عقد التكلفة  (ب)
 زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، وذلك نتيجة لزيادة التكلفة أو لشروط أخرى؛

ن تأخر المقاول في إكمال العقد؛ من الممكن أن يقل مبلغ إيراد العقد نتيجة لعقوبات ناشئة ع (ج)
 أو

عندما يشمل العقد على أساس السعر المحدد سعرا  محددا  لكل وحدة من اإلنتاج، فإن إيراد  (د)
 العقد في هذه الحالة يزداد أو يقل حسب زيادة أو نقصان عدد الوحدات.

 

روض تنفيذه ( هو عبارة عن توجيه من العميل لتغيير نطاق العمل المفVariationإن التغيير ) .19
 التغييراتبموجب العقد، وقد يؤدي التغيير إلى زيادة أو إنخفاض في إيراد العقد، ومن األمثلة على 

في مواصفات أو تصميم األصل والتغييرات في مدة العقد، ويتم إدخال التغييرات في إيراد العقد 
 -عندما:

 اتج عن هذا التغيير؛ ويكون من المحتمل أن يقبل العميل بالتغيير وبمبلغ اإليراد الن (أ)

 يمكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق به. (ب)

 

المطالبة هي المبلغ الذي يسعى المقاول إلى تحصيله من العميل أو من طرف آخر كإسترداد  .33
للتكاليف التي ال يشملها سعر العقد، وقد تنشأ المطالبة على سبيل المثال عن تأخير تسبب به 

و التصميم والتغييرات المتنازع عليها في أعمال العقد. إن قياس العميل وأخطاء في المواصفات أ
مبالغ اإليراد الناشئة عن المطالبات تكون خاضعة لدرجة عالية من الشك، وكثيرا  ما تعتمد على 

 -نتيجة المفاوضات، وبناءا  على ذلك، تدخل المطالبات في إيراد العقد فقط عندما:
 

 ة متقدمة بحيث يحتمل قبول العميل بالمطالبة؛ وتكون المفاوضات قد وصلت إلى مرحل (أ)

 يكون من الممكن قياس المبلغ الذي يحتمل أن يقبل به العميل بشكل موثوق به. (ب)
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إن الدفعات التشجيعية هي مبالغ إضافية تدفع للمقاول إذا لّبى معايير أداء محددة أو تخطاها،  .31
اول مقابل إكماله للعقد في وقت مبكر، فعلى سبيل المثال قد يسمح العقد بدفعة تشجيعية للمق

 -وتدخل الدفعات التشجيعية في إيراد العقد عندما:

 يحقق العقد تقدما كافيا بحيث يكون من الممكن تلبية معايير األداء المحددة أو تخطيها؛ و (أ)

 يمكن قياس مبلغ الدفعة التشجيعية بشكل موثوق به. (ب)

 

رتبطة بعقد اإلنشاء التي تدفع مباشرة لمقاولي  الباطن يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ الم .33
من قبل وكاالت تمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلبي تعريف ومعايير اإلعتراف 
بإيراد المقاول، بموجب شروط العقد، وتجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف ومقاييس 

(Criteriaاإلعتراف باإليراد من قبل المقاول )  بنفس الطريقة على أنها إيراد آخر للعقد، كما يجب
(. قد تشمل وكاالت التمويل وكاالت المساعدة 31لفقرة ا أنظراإلعتراف بهذه المبالغ كتكاليف عقد )

 الوطنية والدولية وبنوك التنمية متعددة األطراف وثنائية األطراف.
 

 تكاليف العقد
 -يجب أن تشمل تكاليف العقد ما يلي: .11

 يف المتعلقة بالعقد المحدد مباشرة؛التكال (أ)

التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها للعقد على أساس منتظم  (ب)
 ومنطقي؛ و

 التكاليف األخرى التي يتم إستيفاؤها من العميل بشكل محدد بموجب شروط العقد. (ج)
 

 -تشمل التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد المحدد ما يلي: .34

 أليدي العاملة في الموقع، بما فيها تكاليف اإلشراف على الموقع؛تكاليف ا (أ)

 تكاليف المواد المستخدمة في اإلنشاء؛ (ب)

 إستهالك المصنع والمعدات المستخدمة بموجب العقد؛ (ج)

ليه؛ (د)  تكاليف نقل المصانع والمعدات والمواد من موقع العقد وا 

 تكاليف إستئجار المصنع والمعدات؛ ( ه) 

 لمساعدة الفنية المرتبطة بالعقد بشكل مباشر؛تكاليف التصميم وا (و)

 التكاليف المقدرة لتصحيح وضمان العمل، بما فيها التكاليف المتوقعة للكفالة؛ و (ز)
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 مطالبات األطراف األخرى. (ح)

 

من الممكن تخفيض هذه التكاليف من خالل أي إيراد طارئ ال يشمله إيراد العقد، على سبيل المثال 
 الفائضة عند نهاية العقد.اإليراد من بيع المواد 

 

يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد اإلنشاء التي تدفع مباشرة من قبل مقاولي  .31
الباطن والتي تسددها وكاالت التمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت مؤهلة كتكاليف 

. ومقاييس اإلعتراف بها للعقد. تجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف مصروفات العقد
(Criteria من قبل المقاول بنفس الطريقة التي تحاسب فيها مصروفات العقد األخرى، أما المبالغ )

التي تسددها وكاالت التمويل كطرف ثالث والتي تلبي تعريف اإليراد ومقاييس اإلعتراف به، فتجب 
 (.33لفقرة ا أنظراد آخر للعقد )محاسبتها من قبل المقاول بنفس الطريقة التي يحاسب فيها إير 

 

 -تتضمن التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة ما يلي: .36

 التأمين؛ (أ)

 تكاليف التصميم التي ال ترتبط مباشرة بعقد محدد؛ و (ب)

 مصاريف اإلنشاء غير المباشرة. (ج)

 

وتطبق بشكل متسق على كافة  )ب(وسائل منتظمة ومنطقية )أ( تخصص هذه التكاليف بإستخدام 
التكاليف ذات الخصائص المتشابهة، ويعتمد هذا التخصيص على المستوى العادي لنشاط اإلنشاء. 
تشمل مصاريف اإلنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد ومعالجة كشف رواتب الموظفين المتعلق 

مكن تخصيصها لعقود محددة باإلنشاء، أما التكاليف التي يمكن أن تعزى لنشاط العقد بشكل عام وي
فتشمل كذلك تكاليف اإلقتراض عندما يتبنى المقاول المعالجة البديلة المسموح بها في معيار 

 ". تكاليف اإلقتراض " 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

أما التكاليف التي يتم إستيفاؤها بالتحديد من العميل بموجب شروط العقد، فقد تتضمن بعض  .35
 إلدارة العامة وتكاليف التطوير التي يحدد ألجلها التسديد في شروط العقد.تكاليف ا

 

إن التكاليف التي ال يمكن أن تعزى لنشاط العقد وال يمكن تخصيصها للعقد تستثنى من تكاليف عقد  .34
 -اإلنشاء، وتشمل هذه التكاليف:

 تكاليف اإلدارة العامة التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ (أ)
 ع؛تكاليف البي (ب)
 تكاليف البحث والتطوير التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ و (ج)
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 إستهالك المصنع والمعدات غير المستعملة في عقد محدد. (د)
 

تتضمن تكاليف العقد التكاليف التي تعزى لعقد معين للفترة من تاريخ الحصول على العقد حتى  .39
كل مباشر والتي يتم تكبدها في إنجاز العقد بشكل نهائي، على أن التكاليف المرتبطة بالعقد بش

الحصول على العقد فإنها تدخل كذلك كجزء من تكاليف العقد إذا كان من الممكن تعريفها بشكل 
منفصل وقياسها بشكل موثوق به، وكان من المحتمل الحصول على العقد. عندما يتم اإلعتراف 

ة التي تم تكبدها فيها، فإنها بالتكاليف المتكبدة في الحصول على عقد على أنها مصروف في الفتر 
 ال تدخل ضمن تكاليف العقد عندما يتم الحصول على العقد في فترة الحقة.

 

 اإلعتراف بإيراد العقد ومصروفاته 

عندما يمكن تقدير نتيجة عقد اإلنشاء بشكل موثوق به فإنه يجب اإلعتراف بإيراد العقد وتكاليف  .10
يراد ومصروفات على التوالي بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العقد المرتبطة بعقد اإلنشاء على أنها إ

نشاط العقد في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب اإلعتراف فورًا بأي عجز متوقع في عقد اإلنشاء 
 .44على أنه مصروف وفقًا للفقرة  44والذي تنطبق علية الفقرة 

 

شكل موثوق به إذا إستوفيت في حالة العقد ذي السعر المحدد يمكن تقدير نتيجة عقد اإلنشاء ب .11
 -كافة الشروط التالية:

 إمكانية قياس إجمالي إيراد العقد، إن وجد، بشكل موثوق به؛  (أ)

 إحتمال تدفق المنافع اإلقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد للمنشاة؛ (ب)

ديم إمكانية قياس كل من تكاليف العقد الالزمة إلنجازه ومرحلة إنجاز العقد في تاريخ تق (ج)
 التقرير بشكل موثوق به؛ و

إمكانية تحديد تكاليف العقد التي تعزى للعقد بشكل واضح وقياسها بشكل موثوق به، بحيث  (د)
 يمكن مقارنة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة مع تقديرات سابقة.

 

في حالة عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، يمكن تقدير الناتج من عقد  .11
 -نشاء بشكل موثوق به إذا إستوفيت كافة الشروط التالية:اإل 

 إحتمال تدفق المنافع اإلقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد للمنشاة؛ و (أ)
كان من الممكن  إمكانية إجراء تحديد بوضوح لتكاليف العقد التي تعزى للعقد، سواءً  (ب)

 إستردادها بشكل محدد أم ال، وقياسها بشكل موثوق به.
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إن اإلعتراف باإليراد والمصروفات بالرجوع لمرحلة إنجاز عقد معين كثيرا  ما يشار إليه بأسلوب  .11
، حيث يتم بموجب هذا األسلوب مطابقة إيراد العقد مع تكاليف العقد المتكبدة للوصول اإلنجازنسبة 

فائض/ العجز الذي إلى مرحلة اإلنجاز والتي ينجم عنها تقديم تقارير حول اإليراد والمصروفات وال
نشاط العقد  يعزى إلى نسبة العمل الذي تم إنجازه، ويوفر هذا األسلوب معلومات مفيدة حول مدى

 .واألداء خالل الفترة
 

بموجب نسبة أسلوب اإلنجاز يتم اإلعتراف بإيراد العقد على أنه إيراد في بيان األداء المالي في  .14
فيها، أما بالنسبة لتكاليف العقد يتم اإلعتراف بها عادة  فترات تقديم التقارير التي يتم أداء العمل

على أنها مصروف في بيان األداء المالي في فترات تقديم التقارير التي يتم فيها أداء العمل الذي 
ترتبط به، على أنه عندما يقصد عند البدء بالعقد أن يتم إسترداد تكاليف العقد بشكل كامل من 

يتم اإلعتراف فورا  بأي زيادة متوقعة في إجمالي تكاليف العقد عن  أطراف عقد اإلنشاء، فإنه
 .44إجمالي إيراد العقد على أنها مصروف وفقا  للفقرة 

 

من المحتمل أن يكون المقاول قد تكبد تكاليف عقد متعلقة بنشاط مستقبلي في العقد، ويتم اإلعتراف  .11
محتمل إستردادها، وتمثل هذه التكاليف بتكاليف العقد هذه على أنها أصل شريطة أن يكون من ال

 مبالغا  مستحقة على العميل، وكثيرا  ما تصنف على أنها تكاليف أعمال العقد قيد اإلنجاز.
 

يمكن تقدير ناتج عقد اإلنشاء بشكل موثوق به فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع  .16
اة، على أنه عندما ينشأ شك حول قابلية اإلقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد إلى المنش

تحصيل مبلغ مشمول أصال  في إيراد العقد ومعترف به أصال  في بيان األداء المالي، فإن المبلغ 
غير القابل للتحصيل أو المبلغ الذي توقف إحتمال إسترداده يتم اإلعتراف به على أنه مصروف 

 وليس تعديل لمبلغ إيراد العقد.
 

وما  قادرة على إجراء تقديرات موثوق بها بعد أن تكون قد وافقت على العقد الذي تكون المنشاة عم .15
 -يحدد:

 الحقوق النافذة لكل طرف فيما يتعلق باألصل قيد اإلنشاء؛ (أ)
 المقابل )العوض( الواجب مبادلته، إن وجد؛ و (ب)
 أسلوب التسوية وشروطها. (ج)

 
إلعداد الموازنات المالية الداخلية كذلك من الضروري عادة  أن يكون للمنشاة نظام داخلي فعال 

وتقديم التقارير المالية، وعلى المنشاة أن تراجع وعند الضرورة أن تعدل تقديرات إيراد العقد وتكاليفه 
مع تقدم أعمال العقد. إن الحاجة للقيام بهذه التعديالت ال تشير بالضرورة إلى أنه ال يمكن تقدير 

 ناتج العقد بموثوقية.
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مرحلة إنجاز العقد بعدة طرق، حيث تستخدم المنشاة األسلوب الذي يقيس العمل  يمكن تحديد .14
عتمادا  على طبيعة العقد قد تتضمن هذه األساليب ما يلي:  -المنجز بموثوقية، وا 

 نسبة التكاليف المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للعقد؛  (أ)
 عرض للعمل المنجز؛ أو  (ب)
 جزء فعلي من العمل المتعاقد عليه. إنجاز (ج)

 

 إن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العمالء ال تعكس غالبا  حجم العمل المنجز.
 

عندما يتم تحديد مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه، فإن تكاليف العقد  .19
ه في التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، ومن األمثلة التي تعكس العمل المنجز هي فقط ما يتم تضمين

 -على تكاليف العقد المستثناه ما يلي:

تكاليف العقد المرتبطة بنشاط مستقبلي للعقد، كتكاليف المواد التي تم نقلها إلى موقع العقد،  (أ)
 إلستخدامها في العقد ولكن لم يتم تركيبها بعد، والمستخدمة أو المطبقة أو الموضوعة جانبا  

 خالل تنفيذ العقد، فيما عدا المواد المصنوعة خصيصا  للعقد؛ و

 الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن قبل بدء العمل الذي سيتم أداؤه بموجب عقد الباطن. (ب)

 

 -عندما ال يكون من الممكن تقدير ناتج عقد اإلنشاء بشكل موثوق به: .40

م تكبدها والتي يحتمل إستردادها؛ يجب اإلعتراف باإليراد فقط إلى مدى تكاليف العقد التي ت (أ)
 و

 يجب اإلعتراف بتكاليف العقد على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. (ب)
 

فورًا على أنه  44يجب اإلعتراف بالعجز المتوقع في عقد اإلنشاء الذي تنطبق عليه الفقرة 
 .44مصروف وفقًا للفقرة 

 

تعذر تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق به. على الرغم من خالل المراحل األولى من العقد كثيرا  ما ي .41
ذلك، قد يكون من المحتمل أن المنشاة ستسترد تكاليف العقد التي تم تكبدها، وعلى ذلك يتم 

ألنه ال يمكن  اإلعتراف بإيراد العقد فقط إلى مدى التكاليف المتكبدة والتي يتوقع إستردادها، ونظرا  
ق به فإنه ال يتم اإلعتراف بأي فائض أو عجز. على أنه بالرغم من تقدير ناتج العقد بشكل موثو 

أن نتيجة العقد ال يمكن تقديرها بشكل موثوق به، فقد يحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد 
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إجمالي إيرادات العقد. وفي مثل هذه الحاالت يتم اإلعتراف فورا  بأية زيادة متوقعة في إجمالي 
 .44مالي إيرادات العقد على أنها مصروف وفقا  للفقرة تكاليف العقد على إج

 

عندما ال يحتمل إسترداد تكاليف العقد المفروض سدادها من قبل أطراف العقد يتم اإلعتراف بها  .43
على أنها مصروف فورا . تتضمن األمثلة على الظروف التي تكون فيها إمكانية إسترداد تكاليف 

كاليف العقد فيها بحاجة إلى اإلعتراف بها على أنها مصروف العقد غير محتملة والتي قد تكون ت
 فورا  العقود التي: 

 تكون غير نافذة بشكل كامل، أي التي يكون سريانها موضع تساؤل بشكل جاد؛ (أ)

 يكون إنجازها خاضعا  لنتيجة مقاضاة أو تشريع معلقين؛ (ب)

 تكون متعلقة بالممتلكات التي يحتمل مصادرتها أو نزع ملكيتها؛  (ج)

 لتزاماته؛ أوإون فيها العميل غير قادر على الوفاء بيك (د)

يكون فيها المقاول غير قادر على إنجاز العقد، أو خالفا  لذلك غير قادر على الوفاء  ( ه)
 لتزاماته بموجب العقد.إب

 

عندما ال تعود حاالت الشك التي منعت إمكانية تقدير ناتج العقد بموثوقية قائمة فإنه يجب  .41
 .40وليس وفقًا للفقرة  10اإلعتراف باإليراد والمصروفات المرتبطة بعقد اإلنشاء وفقًا للفقرة 

 

 اإلعتراف بالعجز المتوقع 
اليف العقد بشكل كامل من أطراف بالنسبة لعقود اإلنشاء التي يقصد فيها عند عقدها إسترداد تك .44

عقد اإلنشاء، عندما يحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيراد العقد فإنه يجب 
 اإلعتراف بالعجز المتوقع فورًا على أنه مصروف.

 

قد تدخل منشآت القطاع العام في عقود إنشاء تحدد أن اإليراد الذي يقصد منه تغطية تكاليف  .41
  -توفيره من قبل أطراف أخرى في العقد، وقد يحدث هذا على سبيل المثال عندما:اإلنشاء سيتم 

تملك الدوائر الحكومية والوكاالت التي تعتمد بشكل كبير على المخصصات، والمخصصات  (أ)
المماثلة من إيراد الحكومة لتمويل عملياتها صالحية التعاقد مع مؤسسات  األعمال الحكومية 

إلنشاء أصول على أساس تجاري أو على أساس إسترداد التكلفة  أو منشآت القطاع الخاص
 بشكل كامل؛ أو 

تتعامل الدوائر الحكومية والوكاالت مع بعضها البعض على أساس تجاري كما يحدث  (ب)
 المزود" أو ما يماثله من النماذج الحكومية. –بموجب نموذج "المشتري 
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 .44عقد اإلنشاء فورا  وفقا  للفقرة  في هذه الحاالت، يتم اإلعتراف بالعجز المتوقع في
 

،  يمكن في بعض الحاالت أن تدخل منشاة من القطاع العام في عقد إنشاء 9كما أشير في الفقرة  .46
ال يشترط اإلسترداد الكامل للتكلفة من األطراف األخرى للعقد، وفي هذه الحاالت يتم توفير التمويل 

مخصص حكومي أو مخصص آخر من أموال الزائد على ما هو محدد في عقد اإلنشاء من 
الحكومة للمقاول، أو من المنح ذات األغراض العامة التي تمنحها وكاالت التمويل أو حكومات 

 على هذا النوع من عقود اإلنشاء. 44أخرى بإعتبارها طرفا  ثالثا ، وال تنطبق متطلبات الفقرة 
 

جمالي تكاليف العقد قد يشمل إجما 44عند تحديد مبلغ أي عجز بموجب الفقرة  .45 لي إيراد العقد وا 
 33دفعات تتم مباشرة لمقاولي الباطن من قبل وكاالت التمويل بإعتبارها طرفا  ثالثا  وفقا  للفقرتين 

 .31و
 

 -يتم تحديد مبلغ هذا العجز بصرف النظر عن: .44

 ما إذا بدأ العمل في العقد أم ال؛ (أ)

 مرحلة إنجاز نشاط العقد؛ أو (ب)

ع أن ينشأ في عقود إنشاء تجارية أخرى ال تعامل على أنها عقد إنشاء كمية الفائض المتوق (ج)
 .14مفرد وفقا  للفقرة 

 

 التغيرات في التقديرات
يتم تطبيق أسلوب نسبة اإلنجاز على أساس تراكمي في كل فترة تقديم تقارير على التقديرات الحالية  .49

إيراد العقد أو تكاليفه أو أثر التغير في إليراد العقد وتكاليفه، وعلى ذلك فإن أثر التغير في تقدير 
تقدير نتيجة العقد تتم محاسبتها على أنها تغير في التقدير المحاسبي )أنظر معيار المحاسبة 

(. "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" 1الدولي في القطاع العام 
غ اإليراد والمصروفات المعترف بها في بيان األداء تستخدم التقديرات التي تغيرت في تحديد مبل

 المالي في الفترة التي يقع فيها التغير وفي الفترات الالحقة.
 

 اإلفصاح
 -يجب على المنشاة اإلفصاح عما يلي: .10

 مبلغ إيراد العقد المعترف به على أنه إيراد في الفترة؛ (أ)

 لفترة؛ واألساليب المستخدمة لتحديد إيراد العقد المعترف به في ا (ب)

 األساليب المستخدمة لتحديد مرحلة إنجاز العقود قيد التنفيذ. (ج)
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 -ة اإلفصاح عن كل بند مما يلي للعقود قيد التنفيذ في تاريخ التقرير:أيجب على المنش .11

المبلغ اإلجمالي للتكاليف المتكبدة والفائض المعترف به )مخصوم منها العجز المعترف  (أ)
 به( حتى تاريخه؛

 التي تم إستالمها؛ و مبلغ السلف (ب)
 المبالغ المحتفظ بها. (ج)

 

إن المبالغ المحتجزة هي مبالغ فواتير التقدم في العمل التي ال تدفع حتى يتم تحقيق الشروط  .13
المحددة في العقد الخاصة بدفع هذه المبالغ، أو حتى يتم تصحيح العيوب. إن فواتير التقدم في 

قام العميل بدفعها أم ال،  أما  المنجز في العقد سواء   العمل هي مبالغ إيراد العقد الخاصة بالعمل
 السلف فهي مبالغ إيراد العقد التي يستلمها المقاول قبل إنجاز العمل ذي العالقة.

 

  -يجب على المنشاة أن تقدم ما يلي: .11

 المبلغ اإلجمالي المستحق على العمالء للعمل المتعاقد عليه كأصل؛ و (أ)
 مالء للعمل المتعاقد عليه كإلتزام.المبلغ اإلجمالي المستحق للع (ب)

 

 -إن المبلغ اإلجمالي المستحق على العمالء للعمل المتعاقد عليه هو صافي مبلغ: .14
 منها مطروحا  التكاليف المتكبدة باإلضافة إلى الفائض المعترف به؛     (أ)
لتنفيذ مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد ا (ب)

التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة باإلضافة إلى الفائض الذي سيتم إسترجاعه على انه إيراد 
 للعقد )مطروحا  منه العجز المعترف به( عن فواتير التقدم في العمل.

 
 -إن المبلغ اإلجمالي المستحق للعمالء للعمل المتعاقد عليه هو المبلغ الصافي لما يلي: .11

 ة باإلضافة إلى الفائض المعترف به؛ مطروحا  منها التكاليف المتكبد (أ)
مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد التنفيذ  (ب)

التي تزيد فيها فواتير التقدم في العمل عن التكاليف المتكبدة باإلضافة إلى الفائض المعترف 
 د )مطروحا  منه العجز المعترف به(.به الذي سيتم إسترداده كإيراد للعق

 
ة في محتملة واألصول المحتمليمكن اإلطالع على اإلرشاد الخاص باإلفصاح عن اإللتزامات ال .16

". قد  المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة " 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كاليف الكفالة أو المطالبات أو العقوبات أو ة من بنود كتمحتملة واألصول المحتملتنشأ اإللتزامات ال
 الخسائر المحتملة.

 

 



 عقود اإلنشاء 

   114 11 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 تاريخ النفاذ

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .15
ذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 1001 يوليو  المعيار هذا المنشأة طبقت وا 
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،1001 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 

عندما تتبنى منشاة معينة أساس اإلستحقاق المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية  .14
في القطاع العام ألغراض التقارير المالية فإنه بعد تاريخ النفاذ هذا، ينطبق هذا المعيار على 

 ة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده.ألسنوية للمنشالبيانات المالية ا



 عقود اإلنشاء 
 

 119  11إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إرشادات التنفيذ
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا اإلرشاديرافق 
 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
للدائرة التي تدخل في عقود فيما يلي أمثلة على اإلفصاحات الخاصة بالسياسة المحاسبية  1تنفيذ

إنشاء غير تجارية مع وكاالت حكومية أخرى مقابل إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة أو بدون 
إسترداد للتكلفة من األطراف األخرى في العقد، وكذلك فإن الدائرةُ منحت سلطة الدخول في 

وكذلك الدخول عقود إنشاء تجارية مع منشآت القطاع الخاص ومؤسسات األعمال الحكومية 
 في عقود إنشاء تنص على إسترداد كامل التكلفة مع مستشفيات وجامعات حكومية معينة.

 

 العقود غير التجارية
يتم اإلعتراف بتكاليف العقد كمصروف حسب أسلوب نسبة اإلنجاز، وتقاس بالرجوع إلى نسبة  3تنفيذ

كل عقد، وفي بعض ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة ك
شراف فني مع مقاولين في القطاع  الحاالت يتم إبرام عقود من الباطن ألنشطة إنشاء معينة وا 
الخاص مقابل رسم ثابت "إلكمال العقد"، وعندما يحدث هذا األمر يتم اإلعتراف بالتكلفة 

 المتعاقد عليها من الباطن كمصروف بموجب أسلوب نسبة اإلنجاز لكل عقد من الباطن.
 

يتم اإلعتراف باإليراد من عقود إسترداد التكلفة بكاملها وعقود إسترداد التكلفة بشكل جزئي التي  1تنفيذ
وقعتها الدائرة بالرجوع إلى التكلفة القابلة لإلسترداد المتكبدة خالل الفترة تقاص بنسبة التكاليف 

 المتكبدة القابلة لإلسترداد المقدرة للعقد.
 

 العقود التجارية
اف باإليراد من عقود اإلنشاء ذات السعر المحدد حسب أسلوب نسبة اإلنجاز، مقاسا  يتم اإلعتر  4تنفيذ

بالرجوع إلى نسبة ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة لكل 
 عقد.

 

بلة يتم اإلعتراف باإليراد من عقود التكلفة زائد الربح أو عقود التكلفة بالرجوع إلى التكاليف القا 1تنفيذ
لإلسترداد المتكبدة خالل الفترة باإلضافة إلى الرسم المكتسب، مقاسا  حسب نسبة التكاليف التي 

 تم تكبدها حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
 

 تحديد عائد ومصاريف العقد
مثلة أحد تتناول األمثلة التالية عقود اإلنشاء غير التجارية وعقود اإلنشاء التجارية، وتوضح األ 6تنفيذ

 13نظر الفقرات أأساليب تحديد مرحلة إنجاز العقد وتوقيت اإلعتراف بإيراد ومصاريف العقد )
 من المعيار(. 41 -
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 العقود غير التجارية
لدى دائرة األعمال والخدمات )مقاول اإلنشاء( عقد لبناء جسر لدائرة الطرق والطرق السريعة،  5تنفيذ

خالل المخصصات الحكومية. يحدد عقد اإلنشاء  ويتم تمويل دائرة األعمال والخدمات من
متطلبات اإلنشاء بما في ذلك التكاليف المتوقعة والمواصفات الفنية وتوقيت اإلنجاز، ولكن ال 
ينص على أي إسترداد لتكاليف اإلنشاء بشكل مباشر من دائرة الطرق والطرق السريعة،  

مسئوليتها حيث ويصادق على مواصفات ويعتبر عقد اإلنشاء وثيقة أساسية للتخطيط لإلدارة و 
التصميم واإلنشاء للجسر، ويستخدم كمدخل في تقييم أداء األطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتقديم 
الخدمات ذات المواصفات الفنية التي تمت الموافقة عليها ضمن مؤشرات التكلفة المقدرة، 

 ويستخدم كذلك كمدخل لتقديرات التكلفة المستقبلية. 
 

، وسيستغرق بناء الجسر ثالث سنوات، كما وافقت 40333التقدير األولى لتكاليف العقد بلغ  4تنفيذ
وهذا مذكور  -أي نصف تكاليف اإلنشاء  40333وكالة إعانة على تقديم تمويل مقداره 

 بالتفصيل في عقد اإلنشاء.
 

نة على أن ، ووافقت وكالة اإلعا40313في نهاية السنة األولى ازداد تقدير تكاليف العقد إلى  9تنفيذ
 تمول نصف هذه الزيادة في التكاليف المقدرة .

 
في السنة الثانية وافقت الحكومة بناءا  على نصيحة دائرة الطرق والطرق السريعة على تغيير  13تنفيذ

 %13، ووافقت وكالة اإلعانة على تمويل 113يؤدي إلى تكاليف عقد إضافية مقدرة مقدارها 
للمواد النموذجية  133نية إشتملت التكاليف المتكبدة على من هذا التغيير، وفي نهاية السنة الثا

 الموحدة المخزنة في الموقع ليتم إستخدامها في السنة الثالثة إلكمال المشروع.
 

تحدد دائرة األعمال والخدمات مرحلة إنجاز العقد وذلك بحساب نسبة تكاليف العقد التي تم  11تنفيذ
 ر تكاليف مقدرة للعقد.تحملها للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخ

 
 فيما يلي ملخص للبيانات المالية خالل فترة اإلنشاء: 13تنفيذ

 

 1السنة  1السنة  1السنة  

 40333 40333 40333 المتفق علية في العقد دالمبلغ المبدئي لإليرا

 133 133 - التغير في إيراد العقد
 40133 40133 40333 إجمالي إيراد العقد

 40333 60164 30391 حتى تاريخهتكاليف العقد المتكبدة 
 - 30313 10915 تكاليف العقد حتى إنجازه

 40333 40333 40313 إجمالي تكاليف العقد المقدرة 
 %133 %54 %36 مرحلة اإلنجاز
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من تكاليف العقد المتكبدة من العقد  ستثناء( وذلك باإل%54تحدد مرحلة اإلنجاز للسنة الثانية ) 11تنفيذ
للمواد القياسية المخزنة في الموقع لإلستخدام في  133يخه مبلغ الـ للعمل المنجز حتى تار 

 .1السنة 
مبالغ إيراد العقد والمصاريف المعترف بها في بيان األداء المالي في السنوات الثالث هي كما  14تنفيذ

 يلي:
المعترف بها في  حتى تاريخه 

 السنوات السابقة

 المعترف بها في
 السنة الحالية 

    السنة األولى

 10343  10343 (3036×40333اإليراد )

 30391  30391 (3036×40313المصاريف )
    

    السنة الثانية
 10994 10343 10314 (3054×40133اإليراد )

 10951 30391 60364 (3054.×40333المصاريف )
    

    السنة الثالثة
 10366 10314 40133 (1033×40133اإليراد )

 30113 60364 40333 (1033×40333)  المصاريف
 

 العقود التجارية
بينما يتم تمويل دائرة األعمال والخدمات )المقاول( بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية  11تنفيذ

فإنها مخولة بالقيام بأعمال إنشائية محددة على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص 
 لبناء جسر. 90333اره وبتصريح من الوزير دخلت الدائرة في عقد تجاري بسعر ثابت مقد

 

، والتقدير األولى للمقاول 90333كان المبلغ األولى من اإليراد المتفق عليه في العقد هو  16تنفيذ
 ، وسيستغرق بناء الجسر ثالث سنوات.40333لتكاليف العقد هو 

 

 .40313عند نهاية السنة األولى إرتفع تقدير الدائرة لتكاليف العقد إلى  15تنفيذ
 

والى  333عميل على تغيير يؤدي إلى زيادة في إيراد العقد بمقدار في السنة الثانية وافق ال 14تنفيذ
، وفي نهاية السنة الثانية إشتملت التكاليف 113زيادة تكاليف العقد اإلضافية المقدرة بمقدار 

للمواد القياسية المخزنة في الموقع ليتم إستخدامها في السنة الثالثة إلكمال  133المتكبدة على 
 المشروع.

 

دائرة مرحلة إنجاز العقد من خالل حساب النسبة التي تكبدتها تكاليف العقد للعمل تحدد ال 19تنفيذ
يانات المالية المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد وفيما يلي ملخص للب

 -:خالل فترة اإلنشاء
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 1السنة  1السنة  1السنة  

 90333 90333 90333 المبلغ األولي لإليراد المتفق عليه في العقد

 333 333 - التغيير
 90333 90333 90333 إجمالي إيراد العقد

 40333 60164 30391 تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه
 - 30313 10915 تكاليف العقد حتى إنجازه

 40333 40333 40313 إجمالي تكاليف العقد المقدرة
 10333 10333 913 الفائض المقدر
 %133 %54 %36 مرحلة اإلنجاز

 

للمواد القياسية المخزونة  133مبلغ الـ  إستثناء( ب%54يتم تحديد مرحلة اإلنجاز للسنة الثانية ) 33تنفيذ
في الموقع إلستخدامها في السنة الثالثة من تكاليف العقد المتكبدة لألعمال التي تمت حتى 

 تاريخه.
 

ن األداء المالي في السنوات فيما يلي مبالغ اإليراد والمصاريف والفائض المعترف بها في بيا 31تنفيذ
  -الثالث:

 

 حتى تاريخه 
معترف بها في 
 السنوات السابقة

معترف بها في 
 السنوات الحالية

    السنة األولى

 30143  30143 (3036×90333اإليراد )

 30391  30391 (3036×40313المصاريف  )
 345  345 الفائض

    

    السنة الثانية
 40464 30143 60434 (3054×90333اإليراد )

 10951 30391 60364 (3054×40333المصاريف)
 491 345 543 الفائض

    

    السنة الثالثة
 30193 60434 90333 (1033×90333اإليراد )

 30113 60364 40333 (1033×40333المصاريف)
 363 543 10333 الفائض
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 إفصاحات العقد
 

 لة من خالل المساعدة وعقود إسترداد التكلفة بالكامل/ العقود الممو  المخصصات الحكومية
 

أنشئت دائرة األعمال والخدمات مؤخرا  لتكون بمثابة منشاة تدير إنشاء المباني وأعمال الطرق  33تنفيذ
الرئيسية للمنشآت الحكومية األخرى، وتمول الدائرة بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية 

م بمشاريع إنشاء تمولها وكاالت إعانة وطنية أو دولية، ولكن بموافقة الوزير فإنها مفوضة بالقيا
ولديها قدراتها اإلنشائية الخاصة بها وكذلك تستطيع التعاقد من الباطن، يمكن كذلك بموافقة 
الوزير للدائرة أن تقوم بعمل إنشائي على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات 

لتكلفة المستشفيات الحكومية والجامعات التي األعمال الحكومية وعلى أساس إسترداد كامل 
 تديرها الحكومة.

 
وصلت دائرة األعمال والخدمات إلى نهاية سنتها األولى من العمليات، وتم دفع كافة تكاليف  31تنفيذ

العقد المتكبدة نقدا ، كما أن كافة فواتيرها الخاصة بسير العمل )إلى وكاالت اإلعانة التي كلفت 
ستالمها نقدا ، ولم يتم دفع سلف إلى دائرة األعمال مقابل األعمال بأعمال اإلنشاء( تمَّ إ

اإلنشائية خالل الفترة. تشمل تكاليف العقد المتكبدة للعقدين "ب"، "ج" تكلفة المواد التي تمَّ 
شراؤها للعقد ولكن لم يتم إستخدامها في أداء العقد حتى تاريخه، ولم يتم القيام بعقود تجارية 

 ظر أعاله األمثلة على العقود التجارية(.هذه السنة. )أن
 

  "ُيمول العقد "أ" من اإليراد العام للمخصصات الحكومية )ال يشتمل للعقد على "إيراد للعقد
 كما هو معرف(.

  من تكاليف  %13تي تمول ال×× العقد "ب" هو مع دائرة التعليم ومع وكالة اإلعانة
ها أطراف العقد ولذلك تعتبر "إيراد للعقد" من تكاليف العقد ستقوم بتسديد %13)اإلنشاء. 

 كما هو معرف(.

  العقد "ج" تمول الجامعة الوطنية بشكل كلي )تحدد شروط الترتيب بأن تقوم الجامعة
الوطنية بسداد كافة تكاليف العقد من صندوق الجامعة الرئيسي لإلنشاء، ولذلك فإن "إيراد 

 العقد" كما هو معرف يساوي تكاليف العقد(.
 

 يما يلي وضع العقود الثالث في نهاية السنة األولى: ف 34تنفيذ
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 العقـد       
 المجموع ج ب أ  

 151 113 331 - 13إيراد العقد المعترف به وفقا  للفقرة 

 مصاريف العقد المعترف 
 913 113 413 113 13بها وفقا  للفقرة 

 111 - - 331 113 تكاليف العقد الممولة من خالل التخصص
 10353 413 113 113 لعقد المتكبدة خالل الفترةتكاليف ا

 913 113 413 113 (13معترف بها كمصاريف )فقرة  -   
 163 133 63 - (11معترف بها كأصل )فقرة  -   

 151 113 331 - إيراد العقد )انظر أعاله(
تكاليف العقود تحت التنفيذ والفواتير الصادرة 

 111 113 331 - (13عنها )فقرة 
 33 33 - - اد العقد غير المقدم في فاتورةإير 

 - - - - (13السلف )فقرة 
 

 -المبالغ التي سيتم اإلفصاح عنها وفقا  للمعيار هي كما يلي:

  151 )أ(( 13إيراد العقد المعترف به كإيراد في الفترة ) فقرة 

 10353 )أ(( 11تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه ) فقرة 

 رف به/ مطروحا  منها العجز المعترف به()ال يوجد فائض معت
  المبلغ اإلجمالي المستحق من عمالء العقد ألعمال العقد 

 113       )أ((  11ومعروض كأصل وفقا  للفقرة  14)محدد وفقا  للفقرة 
 

                   151          )أ((                            13إيراد العقد المعترف به كإيراد في الفترة ) فقرة  
 

  )أ(( 11تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه ) فقرة 
 10353                      )ال يوجد فائض معترف به/ مطروحا  منها العجز المعترف به(

 

  المبلغ اإلجمالي المستحق من عمالء العقد ألعمال العقد 
  113          ((                       )أ 11ومعروض كأصل وفقا  للفقرة  14)محدد وفقا  للفقرة 
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)أ( هو نفس المبلغ للفترة الحالية، وذلك ألن  11المبلغ الذي تم اإلفصاح عنه وفقا  للفقرة  31تنفيذ
 اإلفصاحات تتعلق في السنة األولى من التشغيل.

 

 العقود التجارية
 

خدمات ليقوم بأعمال اإلنشاء على تمَّ إنشاء قسم أعمال اإلنشاء الوطني ضمن دائرة األعمال وال 36تنفيذ
أساس تجاري لمؤسسات األعمال الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بناءا  على أساس توجيه 
وموافقة الوزير. وصل القسم إلى نهاية السنة األولى من التشغيل، وتمَّ دفع كافة تكاليف العقد 

نقدا . تشمل تكاليف العقود  المتكبدة نقدا ، كما تم إستالم كافة فواتير سير العمل والسلف
على تكلفة المواد التي تمَّ شراؤها للعقد ولكن لم تستخدم في أداء  هالمتكبدة للعقود ب، ج، 

قدم العمالء سلفيات للمقاول مقابل عمل لم يتم   هالعقد حتى تاريخه، وبالنسبة للعقود ب، ج، 
 أداؤه بعد.

 
 -از في نهاية السنة األولى:فيما يلي وضع العقود الخمس التي هي قيد اإلنج 35تنفيذ

 -: )أ( هي كما يلي 11)أ(،  11المبالغ التي سيتم اإلفصاح عنها وفقا  للفقرات 
 -من تكاليف العقد( : %13راد العقد ب هو مالحظة :)إي

 
 المجموع ج ب أ 

 10353 413 113 113 التكاليف المتكبدة من العقد

تكاليف العقود تحت التنفيذ  والفواتير 
 111 113 331 3 الصادرة منها

 113 133 13 - مستحقة من وكاالت اإلعانة والعمالء
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 العقد
 المجموع ه د ج ب أ 

 إيراد العقد المعترف به 
 13وفقا  للفقرة 

141 133 143 333 11 10133 

 مصاريف العقد المعترف بها 
 13وفقا  للفقرة 

113 413 113 313 11 10311 

 العجز المتوقع المعترف به 
 44وفقا  للفقرة 

- 
 

- 
 

- 
 

43 
 

13 
 

53 
 

 ئض المعترف به مخصوما  منه الفا
 العجز المعترف به

11 
 

53 
 

13 
 

(93) 
 

(13) 
 

11 
 

 تكاليف العقد المتكبدة خالل 
 الفترة

113 113 413 313 133 10433 

 تكاليف العقد المتكبدة والمعترف بها 
 كمصاريف عقد  في الفقرة 

 13وفقا  للفقرة 
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 10133 11 333 143 133 141 إيراد العقد انظر أعاله
 10311 11 143 143 133 133 (13تكاليف فواتير التقدم في العمل )فقرة 

 61 - 33 - - 41 إيراد العقد غير المقدم في فواتير
 131 31 - 33 43 - (13فقرة السلف  )

 

 -المبالغ التي سيتم اإلفصاح عنها وفقا  للمعيار هي كما يلي:
  10133    )أ((                                   13إيراد في الفترة )الفقرة إيراد العقد المعترف به ك

  ترف به( التكاليف المتكبدة من العقد والفائض المعترف به )مطروحا  منها العجز المع
  10411)أ((                                                                 11حتى تاريخه )الفقرة 

 131 )ب((  11السلف المستلمة )الفقرة 
  إجمالي المبلغ المستحق من العمالء للعمل المتعاقد عليه 

   333                              )أ(                           11المعروض كأصل وفقا  للفقرة 
  إجمالي المبلغ المستحق إلى العمالء للعمل المتعاقد عليه

 (33)ب(.                                                     ) 11المعروض كأصل وفقا  للفقرة 
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فس المبلغ للفترة الحالية ألن اإلفصاح )أ( هو ن 11إن المبلغ الذي تم اإلفصاح عنه وفقا  للفقرة  34تنفيذ
 يتعلق بالنسبة األولى للتشغيل.
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 11الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "عقود اإلنشاء" 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما. عقود اإلنشاء" " 11الدولي
 : 11الدولي المحاسبة ومعيار 11العام
 المحاسبة معيار ضمن 11 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 11العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،11العام القطاع في الدولي المحاسبة يارمع يستخدم 
 األداء بيان"و" اإليراد" مصطلحي إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 11الدولي المحاسبة معيار
 معيار في المرادفان المصطلحان أما. 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي

 ". الدخل بيان"و" الدخل" فهما 11لدوليا المحاسبة
 قانوني عقد شكل تتخذ ال إلزامية ترتيبات 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .المعيار هذا نطاق ضمن
 أساس على قائما   وليس تجاريا   غير عقدا   11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .رالمعيا هذا نطاق ضمن التكلفة
 العقد على المتوقع بالعجز اإلعتراف شرط بأن 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يوضح 

 على فقط ينطبق العقد إيرادات إجمالي العقد تكاليف تتجاوز أن المحتمل من يصبح أن بعد مباشرة
 .العقد ذلك أطراف من بالكامل العقد تكاليف إسترداد يتم أن بدايتها في ُيقصد التي العقود

  المعيار هذا تطبيق لتوضيح إضافية أمثلة 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . التجارية غير اإلنشاء عقود على
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 21م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا 
 المخزون 

 

 شكـر وتقديـر
 1 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المعيار هذا ويحتوي.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "المخزون "( 1002 عام في المنقح)

 على للمحاسبين الدولي لالتحاد التابع العام لقطاعا في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 1 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات
 .المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، ةباللغ الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 20 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 cations@ifrs.orgpubli: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة نبدو  بإستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


 

   973 21 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

 
  21ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معيجدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

رطبيعة األث  معيار التأثير 

 1022التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تم إلغاءه 1
 1002ديسمبر  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1

 1020يناير  12لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا

 1020نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 21

 1002ديسمبر  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12

 1020نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 22

أ12  1002ديسمبر  12اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح جديد 

 

 المخزون -21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 1024يناير  21

 
 . 1002من عام  يوليو" في المخزون " 21تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 21، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 1006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خالل معايير القطاع العام  21ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (1022)الصادرة في أكتوبر  1022معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (1002)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 12 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (1020)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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 في الفقرات جميع تتساوى. 12-2 الفقرات في مبين "المخزون " 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في 21 العام القطاع في الدولي لمحاسبةا معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير
 السياسات" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير

 غياب في محاسبيةال السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية،
 .الواضحة اإلرشادات
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 الهدف
الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نظام التكلفة التاريخية. إن  .2

في محاسبة المخزون هي مبلغ التكلفة الذي يجب أن يعترف به كأصل ويدرج في  الرئيسيةالمسألة 
هذا المعيار إرشادات  ويوفرعتراف باإليرادات المرتبطة به. إلحتى يتم ال ويرحالميزانية العمومية 

تخفيض إلى صافي القيمة أي كمصروف، بما في ذلك  واإلعتراف الالحق بهعملية لتحديد التكلفة 
 التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون. صيغإرشادات عن يوفر أيضا  القابلة للتحقق. كما 

 

 النطاق
 ستحقاقلى المنشاة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس اإليجب ع .1

المحاسبي إن تطّبق هذا المعيار في نطاق نظام التكلفة التاريخية على محاسبة المخزون، 
 -:بإستثناء

العمل قيد اإلنجاز الناتج بموجب عقود اإلنشاء، بما في ذلك عقود الخدمة ذات العالقة  (أ)
 (؛ "عقود اإلنشاء" 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  رأنظالمباشرة )

"األدوات المالية:  12األدوات المالية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)
المالية: اإلعتراف  األدوات" 12ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  العرض"
 ؛والقياس"

 انظر) الحصاد وقت في الزراعي واإلنتاج الزراعي بالنشاط المتعلقة البيولوجية األصول (ج)
 و ؛("الزراعة" 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

ي مباشرة إسمالعمل قيد اإلنجاز للخدمات التي سيتم تزويدها دون عوض أو مقابل عوض  (د)
 من مستلمي هذه الخدمة. 

 

 -ه من قبل:ال ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ ب .2
ـــد الحصـــاد والمعـــادن  (أ) ـــاج الزراعـــي بع ـــات واإلنت ـــة ومنتجـــات الجاب منتجـــي المنتجـــات الزراعي

 وفقــا  والمنتجــات المعدنيــة، إلــى الحــد الــذق يــتم فيــه قياســها بصــافي القيمــة القابلــة للتحقيــق 
   ؛ وللممارسات الثابتة في تلك الصناعات

منهـا التكـاليف  مطروحا  القيمة العادلة تجار ووسطاء السلع الذين يقومون بقياس مخزونهم ب (ب)
منهــا التكــاليف حتــى  مطروحــا  حتــى البيــع. وعنــدما يــتم قيــاس هــذا المخــزون بالقيمــة العادلــة 

منهــا التكــاليف حتــى البيــع فــي  مطروحــا  يــتم اإلعتــراف بــالتجييرات فــي القيمــة العادلــة  ،البيــع
 حسابات الربح أو الخسارة في فترة التجيير.

 

 معيار على كافة منشآت القطاع العام بإستثناء مؤسسات األعمال الحكومية.ينطبق هذا ال .4
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الصادرة عن مجلس معايير  المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" "توضح  .1
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 

ية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مؤسسات األعمال التقارير المال
 . "عرض البيانات المالية" 2اسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في معيار المح

 

)د( وتم 1على المخزون المشار إليه في الفقرة  المخزون" " 1ال يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .6
المعيار ألنه يشمل مسائل خاص بالقطاع العام تحتاج إلى المزيد من ه من نطاق هذا إستثناؤ 
 الدراسة.

 

حل محددة من ا( بصافي القيمة القابلة للتحقق في مر أ) 2قاس المخزون المشار إليه في الفقرة ي .2
الخامات  إستخراجوهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصوالت الزراعية أو  .اإلنتاج

أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق متجانس  مقدمن البيع مؤكد بموجب عقد المعدنية ويكو 
 المخزون غير مشمول في نطاق هذا المعيار. اتكون فيه مخاطر عدم البيع ال تذكر. إن هذ

 
إن التجار والوسطاء هم األشخاص الذين يشترون أو يبيعون السلع لآلخرين أو لحسابهم الخاص.  .8

)ب( بهدف البيع في المستقبل القريب 2المخزون المشار إليه في الفقرة  ويتم بشكل رئيسي شراء
وتوليد الربح من التقلبات في السعر أو هامش تجار ووسطاء السلع. وعندما يتم قياس هذا المخزون 

ه فقط من متطلبات القياس في هذا إستثناؤ يتم  ،منها التكاليف حتى البيع مطروحا  بالقيمة العادلة 
 المعيار.

 

 تعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناه: .2

 

هي التكلفة التي ستتكبدها  (Current replacement cost) الحالية ستبدالتكلفة اإل
 األصل في تاريخ تقديم التقرير. متالكالمنشاة إل

 

 -هو أصول:( Inventories) المخزون
 ها خالل عملية اإلنتاج؛إستهالكدات سيتم على شكل مواد أو إمدا (أ)
 ها أو توزيعها أثناء تقديم الخدمات؛إستهالكعلى شكل مواد أو إمدادات سيتم  (ب)
 محتفظ بها للبيع أو التوزيع خالل السياق العادق للعمليات؛ أو (ج)
 تمر في عملية اإلنتاج لجرض البيع أو التوزيع. (د)
 

هي سعر البيع التقديرق في النطاق  (value Net realizable)صافي القيمة القابلة للتحقيق
منها التكاليف المقّدرة لإلنجاز والتكاليف المقدرة الالزمة إلجراء البيع  مخصوما  العادق للعمليات 

 أو التبادل أو التوزيع.
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ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعنى الذق ترد به فيالمعيار بنفس 

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 المتحققةصافي القيمة 
تشير صافي القيمة القابلة للتحقيق إلى صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع المخزون  .20

لة المبلغ الذي يمكن به تبادل نفس المخزون بين في سياق األعمال العادي. وتعكس القيمة العاد
مشترين وبائعين مطلعين وراغبين في السوق. وتعتبر القيمة األولى قيمة خاصة بالمنشأة أما القيمة 
الثانية فليست كذلك. وال يمكن أن تساوي صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون القيمة العادلة 

 . منها التكاليف حتى البيع مطروحا  
 

 المخزون
يشمل المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها إلعادة بيعها، ومن ضمنها على سبيل المثال،   .22

البضائع التي تشتريها المنشاة وتحتفظ بها إلعادة بيعها، أو األرض والممتلكات األخرى المحتفظ 
قيد اإلنجاز الذي تقوم  بها للبيع. ويشمل المخزون كذلك البضائع الجاهزة التي تم إنتاجها أو العمل

في العملية اإلنتاجية  ستخدامالمواد واإلمدادات التي تنتظر اإل)أ( به المنشاة. يشمل المخزون كذلك 
والبضائع المشتراة أو المنتجة من قبل المنشاة والمخصصة لتوزيعها على األطراف األخرى )ب( 

ب التعليمية التي تنتجها سلطة صحّية ّية، على سبيل المثال، الكتإسمدون مقابل أو مقابل تكلفة 
للتبرع بها لصالح المدارس، وفي الكثير من منشآت القطاع العام، يرتبط المخزون بتقديم الخدمات 

من البضائع المشتراة والمحتفظ بها إلعادة بيعها أو البضائع المصّنعة ليتم بيعها. وفي حالة  بدال  
والتي لم تعترف  12، كما هي مبينة في الفقرة مزّود الخدمة يشمل المخزون تكاليف الخدمة

 عترافعلى اإلرشاد الخاص باإل طالعالمنشاة، حتى ذلك الوقت باإليراد الخاص بها )يمكن اإل
 (."المعامالت التبادليةمن يراد اإل" 2باإليراد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 -يلي:يمكن أن يشمل المخزون في القطاع العام ما  .21

 الذخيرة الحربية؛ (أ)
 ؛ستهالكمخزونات قابلة لإل (ب)
 مواد صيانة؛ (ج)
تلك التي يتم تناولها بموجب معايير المحاسبة  بإستثناءقطع غيار للمصانع والمعدات  (د)

 الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعّدات؛
 يات الطاقة(؛إحتياط)على سبيل المثال،  ي اإلستراتيجيحتياطالمخزون اإل ( ه)
 العملة غير المصدرة؛مخزونات  (و)
 إمدادات الخدمة البريدية المحتفظ بها للبيع )على سبيل المثال، الطوابع البريدية(؛ (ز)
  -العمل قيد اإلنجاز، بما في ذلك: (ح)

 التدريبية؛ و مواد الدورات التعليمية/ (2)
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خدمات العمالء )على سبيل المثال، خدمات التدقيق( حيث تباع هذه الخدمات بأسعار  (1)
 ري؛ وعلى أساس تجا

 الممتلكات المحتفظ بها للبيع. األرض/ (ط)

 
بمواد المخزون كمخزون ألغراض هذا المعيار، حيث تسيطر الحكومة على حقوق  عترافيتم اإل .22

صدار األصول المختلفة ومن ضمنها الطوابع البريدية والعملة، حيث  يتم اإل بهذه  عترافتكوين وا 
ية بل يتم قياسها سمبال  عنها بمقدار القيمة اإلالبنود كمخزون ألغراض هذا المعيار، وال يتم اإل

 أي بمقدار تكلفة  طباعتها أو صكها.  21للفقرة  وفقا  

 

ات الطاقة إحتياطات المختلفة مثل حتياطلإل إستراتيجيي إحتياطعندما تحتفظ الحكومة بمخزون  .24
األخرى )على سبيل  ها في الحاالت الطارئة أو في الحاالتإستخدام)على سبيل المثال، النفط( ليتم 

بهذه  عترافيتم اإل فإنهالمثال الكوارث الطبيعية أو حاالت الدفاع المدني األخرى الطارئة( 
 لذلك. وفقا  ية كمخزون ألغراض هذا المعيار وتتم معاملتها حتياطالمخزونات اإل

 
 قياس المخزون

 بإستثناء، أقل، أيهما يجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق .21
 .22أو الفقرة 22تنطبق الفقرة عندما 

 

يتم قياس تكلفة المخزون الذق تم إستمالكه من خالل معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة كما  .26
 في تاريخ اإلستمالك.

 
، حيث يتم أقلالحالية، أيهما  ستبداليجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو تكلفة اإل .22

 -به لما يلي: حتفاظاإل

 ّية؛ أوإسمالتوزيع دون مقابل أو مقابل تكلفة  (أ)
في عملية إنتاج البضائع التي سيتم توزيعها بدون رسوم أو مقابل رسوم  ستهالكاإل (ب)

 ية.إسم
 

 المخزون تكاليف
يجب أن تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة  .28

 .زون إلى موقعه ووضعه الحاليينخالل نقل المخ

 

 الشراء فيلاتك
تلك القابلة  بإستثناءوالضرائب األخرى ) ستيرادتشتمـل تكالـيف شراء المخزون سعر الشراء ورسوم اإل .22

من السلطات الضريبية لصالح المنشاة(، وتكاليف نقل البضائع ومناولتها وأية  الحقا   ستردادلإل
البضائع الجاهزة والمواد واإلمدادات. تقتطع الخصومات  تالكإمتكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى 

 التجارية وأية حسومات أو بنود أخرى مشابه عند تحديد تكاليف الشراء.
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 تكاليف التحويل
في  أوال  إن تكاليف تحويل مخزون العمل قيد اإلنجاز إلى مخزون من البضائع الجاهزة يتم تكبدها  .10

لتحويل للمخزون التكاليف المتعلقة مباشرة بوحدات اإلنتاج، مثل بيئة التصنيع، وتتضمن تكاليُف ا
لمصاريف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة  منتظما   تخصيصا   أيضا  العمالة المباشرة، كما تتضمن 

والمتغيرة والتي يتم تكبدها عند تحويل المواد إلى بضائع جاهزة. إن مصاريف اإلنتاج غير المباشرة 
تة هي تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التي تبقى ثابتة بشكل نسبي بغض النظر عن وفرهيد( الثابأل)ا

وتكلفة إدارة المصنع. كما )ب( وصيانة مباني المصنع ومعّداته،  إستهالكحجم اإلنتاج، مثل )أ( 
 وفقا  تعتبر مصاريف اإلنتاج غير المباشرة والمتغيرة بأنها تكاليف اإلنتاج غير المباشرة والتي تتغير 

 بشكل مباشر، مثل المواد غير المباشرة أو العمالة غير المباشرة.  تقريبا  لحجم اإلنتاج مباشرة أو 
 

على الطاقة العادية  ا  إن تخصيص مصاريف اإلنتاج غير المباشرة والثابتة لتكاليف التحويل هو بناء .12
ا كمعدل خالل عدد من لمرافق اإلنتاج، وتعّد الطاقة العادية بأنها كمية اإلنتاج المتوقع تحقيقه

الخسارة في الطاقة الناجمة  عتبارفي اإل خذفي ظل الظروف الطبيعية، مع األ سماالفترات أو المو 
من الطاقة  قريبا  عن الصيانة المخطط لها. يمكن أن يستخدم المستوى الحقيقي لإلنتاج إذا كان 

دة من وحدات اإلنتاج ال تزيد العادية، وقيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة والمخصصة لكل وح
بالمصاريف غير المباشرة غير  عترافاإلنتاج أو توقف المصنع. يتم اإل نخفاضنتيجة إل

المخصصة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها،  وفي فترات اإلنتاج العالية بشكل غير 
وحدات اإلنتاج عادي، تّخفض قيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة المخصصة لكل وحدة من 

وذلك حتى ال يتم قياس المخزون بما يزيد عن التكلفة، وتوّزع مصاريف اإلنتاج غير المباشرة 
 الحقيقي لمرافق اإلنتاج. ستخداموالمتغّيرة على كل وحدة من وحدات اإلنتاج على أساس اإل

 

طوير األرض غير إن توزيع التكاليف الثابتة والمتغيرة، على سبيل المثال، التي تم تكبدها في ت .11
المطّورة والمحتفظ بها للبيع لتطويرها إلى ممتلكات سكنية أو تجارية، يمكن أن يشمل التكاليف 
المتعلقة بتخطيط المنظر العام لألرض وتصريف المياه وتمديد األنابيب ألغراض ربط المنافع 

 العامة.
 

وقت ذاته، وعندما  تكون الحالة يمكن أن تؤدي عملية اإلنتاج إلى تصنيع أكثر من منتج واحد في ال .12
كذلك، على سبيل المثال عندما يتم إنتاج بضائع مشتركة أو عندما يكون هناك منتُج رئيسي وآخر 
ثانويا . عندما ال تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد على حدة، فإنها تكون موّزعة بين 

لتوزيع، على سبيل المثال، على قيمة المنتجات على أساس منطقي ومتسق، ويمكن أن يعتمد ا
المبيعات ذات العالقة لكل منتج إما في تلك المرحلة من عملية اإلنتاج التي تصبح عندها 

اإلنتاج. إن معظم المنتجات الثانوية بطبيعتها  إكتمالالمنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل أو عند 
ما تقاس بمقدار صافي  غالبا  ات الثانوية المنتج فإنمنتجاُت غير هامة، وفي هذه الحالة كذلك 

المبلغ  فإنالقيمة القابلة للتحقيق وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، ونتيجة  لذلك، 
 عن تكلفته.  نتج الرئيسي ال يختلف بشكل جوهريالمسّجل للم
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 تكاليف أخرى
ي نقل المخزون إلى موقعة تتضمن تكلفة المخزون تكاليف أخرى فقط إلى الحد الذي تتكبده ف .14

ووضعه الحاليين، فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب إدخال تكاليف غير مباشرة ال تتعلق 
 باإلنتاج أو تكاليف تصميم منتجات لعمالء محددين في تكلفة المخزون.

 

الفترة  فيما يلي أمثلة على التكاليف غير المشمولة ضمن تكلفة المخزون والمعترف بها كنفقات في .11
 -التي تم تكبدها فيها:

 ية لتكاليف المواد الضائعة والعمالة أو التكاليف األخرى لإلنتاج؛إعتيادمبالغ غير  (أ)
تكاليف التخزين، إال إذا كانت هذه التكاليف ضرورية  في عملية اإلنتاج قبل مرحلة إنتاج  (ب)

 أخرى؛
ون إلى موقعة ووضعه المصاريف اإلدارية غير المباشرة والتي ال تساهم في نقل المخز  (ج)

 الحاليين؛ و

 تكاليف البيع. (د)
 
محددة تكون فيها  ظروفا   " قتراضتكاليف اإل "، 1يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام   .16

 مشمولة في تكلفة المخزون. قتراضتكاليف اإل
 

 بشكل فاعل لبنود تسوية مؤجلة. وعندما يشتمل الترتيب  وفقا  يمكن لمنشأة ما أن تشتري مخزون   .12

 إئتمانالفرق بين سعر الشراء بشروط  على عنصر تمويل، يتم اإلعتراف بذلك العنصر، وليكن مثال  
 عادية والمبلغ المدفوع، كمصروف فائدة خالل فترة التمويل.

 

 تكلفة المخزون لمزود الخدمة
، )د(1يه في الفقرة بإستثناء ما تم اإلشارة إل إلى الحد الذي يكون فيه لدى مزودي الخدمات مخزونا   .18

مقدم الخدمة بشكل أساسي من العمالة لتتكون تكلفة المخزون  يقومون بقياسه بتكاليف إنتاجهم.
والتكاليف األخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفي اإلشراف 

ال الخدمات الغير متوفرة.  تكلفة العمالة ال تهتم بتزويد والمصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك،
تتضمن تكلفة المخزون العمالة والتكاليف األخرى المتعلقة بموظفي المبيعات واإلدارة العامة بل 

ال تشتمل تكلفة المخزون لمزود الخدمات  يعترف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
إلى أسعار  غالبا  التي يتم تقسيمها  على هوامش الربح أو المصاريف غير المباشرة غير المنسوبة

 يتم تحميلها من قبل مزودي الخدمات.
 

 بيولوجيةالصول األتم حصاده من الذي زراعي المنتج التكلفة 
يجوز قياس المخزون الذي يتألف من ، 12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لمعيار  وفقا   .12

 لبيولوجية عند اإلعتراف األولي بالقيمة العادلة منتج زراعي قامت المنشأة بحصاده من أصولها ا
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عند موعد الحصاد. وهذه هي تكلفة المخزون في تاريخ تطبيق هذا  التكاليف للبيعمنها  مطروحا  
 المعيار.

 

 أساليب قياس التكلفة
يمكن أن تستخدم أساليب قياس تكلفة المخزون، مثل أسلوب التكلفة المعياري أو أسلوب البيع  .20

 عتبارفي اإل أخذ، وذلك لسهولتهما إذا كانت النتائج تقارب التكلفة. إن التكاليف المعيارية تبالتجزئة
ستخدامالمستويات الطبيعية للمواد واإلمدادات والعمالة والكفاءة و  الطاقة، حيث تراجع بشكل منتظم  ا 

 وتعّدل، إذا لزم األمر، في ضوء الظروف الحالية.

 

ة من خالل معاملة غير تبادلية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتبرع يمكن نقل المخزون إلى المنشأ  .22
وكالة عون دولية بإمدادات طبية لمستشفى عام في الفترة التي تلي حدوث كارثة طبيعية. وتكون 

 لقيمتها العادلة في تاريخ الحصول عليه. وفقا  تكلفة المخزون في مثل هذه الظروف 
 

 معادالت التكلفة 

ة المخزون لبنود المواد غير القابلة للمبادلة فيما بينها في األحوال العادية يجب تحديد تكلف .21
تعريف محدد  إستخداموالبضائع أو الخدمات التي يتم إنتاجها وفصلها لمشاريع محددة، وذلك ب

 لتكاليفها المفردة.
 

ن،   وتعتبر يعني التعريف المحدد للتكاليف إن التكاليف المحددة تعزى إلى بنود معرفة في المخزو  .22
بغض النظر عما إذا قام بالشراء أو  هذه معاملة مالئمة للبنود التي يتم فصلها لمشروع محدد، 

على أن تحديد التكاليف يعدُّ غير مالئٍم عندما يكون هناك عدد كبير من مواد بإعادة اإلنتاج 
ن أن يستخدم أسلوب المخزون التي عادة تكون قابلة للمبادلة فيما بينها، وفي هذه الحاالت، يمك

تلك البنود التي تبقى في المخزون للحصول على اآلثار المحددة سلفا  على صافي الفائض  إختيار
 أو العجز للفترة.

 

، يجب أن تستخدم المنشاة معادلة التكلفة ذاتها للمخزون بأكمله الذق له 33عند تطبيق الفقرة  .24
ذاته بالنسبة للمنشأة. أما بالنسبة للمخزون الذق له طبيعة أو  ستخدامنفس الطبيعة أو اإل

مخالف، )على سبيل المثال، سلع معينة مستخدمة في جزء معين ونفس النوع من  إستخدام
الموقع  إختالفيمكن تبرير معادالت تكلفة مختلفة. إن  فإنهالسلع مستخدم في جزء آخر( 

معادالت  إستخدامالضريبة( لوحده ال يكفي لتبرير الججرافي للمخزون )وفي القوانين الخاصة ب
 تكلفة مختلفة.

 

، 30المخزون الذق تم تناوله في الفقرة  بإستثناءيجب أن يتم التنازل عن تكلفة المخزون،  .21
ينبجي على المنشأة  أو معادلة تكلفة المعدل الموزون. أوال  صادر  أوال  معادلة الوارد  إستخدامب

ستعمالفة لكل أنواع المخزون الذق له طبيعة و إستخدام نفس صيجة التكل متشابهين بالنسبة  ا 
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ستخدام أنواع  إختالفللمنشاة. يمكن تبرير إستخدام صيجة تكلفة مختلفة عند  طبيعة وا 
 المخزون.

 
مختلف بالنسبة  إستعماليكون للمخزون المستخدم في قطاع أعمال معين  ،على سبيل المثال .26

في الموقع  ختالفالمستخدم في قطاع أعمال آخر. إال أن اإلللمنشأة عن نفس نوع المخزون 
لتبرير استخدام معادالت  الجغرافي للمخزون )أو في قوانين الضريبة المختلفة( يعد وحده غير كافيا  

 التكلفة المختلفة.
 

لذلك  وتبعا  ، أوال  تباع  أوال  أن مواد المخزون التي تم شراؤها  أوال  صادر  أوال  تفترض معادلة الوارد  .22
. بموجب مؤخرا  المواد المتبقية في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها  فإن

معادلة تكلفة المّعدل الموزون، تحدد تكلفة كل مادة من خالل تكلفة المعّدل الموزون للمواد 
الل الفترة، و يمكن حساب المشابهة في بداية الفترة وتكلفة المواد المشابهة المشتراة أو المنتجة خ

 كل شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشاة. إستالمدوري، أو عند  سالمعّدل على أسا

 

 صافي القيمة القابلة للتحقيق
 في حالة تلف المخزون أو إذا أصبح قديما   سترداديمكن أن تكون تكلفة المخزون غير قابلة لإل .28

ر بيعه. من الممكن أن تكون تكلفة المخزون غير أسعا إنخفاضمنه، أو في حال  جزءا  بكامله أو 
إذا زادت تكاليف اإلنجاز المقدرة أو التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها إلنهاء  أيضا   ستردادقابلة لإل

من التكلفة ليساوي  أقلأو التوزيع. إن ممارسة تخفيض المخزون إلى  ستبدالعملية البيع أو اإل
األصول يجب أن ال تسّجل األصول بما يزيد عن  بأنيتفق مع الرأي  صافي القيمة القابلة للتحقيق

ها أو إستبدالية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتوقع أن تتحقق من بيعها أو قتصادالمنافع اإل
 ها.إستخدامتوزيعها أو 

 

نه في أ يتم تخفيض المخزون عادة  بمقدار القيمة القابلة للتحقيق على أساس كل بند على حده، على .22
ات نهائية إستخدامحاالت معينة، قد يكون من المالئم جمع بنود المخزون التي لها أغراض أو 
ات نهائية إستخداممتشابهة، وقد تكون الحالة كذلك بالنسبة لبنود المخزون التي لها أغراض أو 

غير بشكل منفصل عن المواد األخرى في خط المنتج. من  عمليا  متشابهة وال يمكن تقييمها 
على تصنيف المخزون، على سبيل المثال البضائع الجاهزة أو  إعتمادا  المناسب تخفيض المخزون 

الخدمة عادة  كافة المخزون المستخدم في عملية معينة أو في قطاع جغرافي. يجمع مزودوا  
لكل خدمة يمكن تحديد سعر بيع خاص بها، ولذلك تعامل كل خدمة مشابهٍة  لهذه  وفقا  التكاليف 

 الخدمة كبند منفصل.
 

ه أجلالغرض الذي يحتفظ من  أيضا   عتبارتقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق في اإل أخذت .40
بالمخزون، فعلى سبيل المثال، يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق لكمية المخزون المحتفظ به لتلبية 

ذا كان من  أقلت عقود المبيعات هي مبيعات الشركة أو عقود الخدمة مبنيا  على سعر العقد، وا 
على أسعار البيع  ا  صافي القيمة القابلة للتحقيق يكون بناء فإنكميات المخزون المحتفظ بها، 

 تنشأة، مثل تلك التي محتملال لتزاماتالعامة. إن اإلرشادات الخاصة بمعاملة المخصصات أو اإل
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ي المخزون، وعقود شراء الشركة يمكن من عقود البيع الثابتة التي تزيد عن الكميات المحتفظ بها ف
 لتزاماتاإل ،المخصصات " 22 في القطاع العام عليها في معيار المحاسبة الدولي طالعاإل

 ." المحتملة واألصول
 

من  أقلها في إنتاج المخزون إلى ستخداميتم تخفيض المواد واإلمدادات األخرى المحتفظ بها إل .42
هذه المواد فيها ستباع أو تستبدل أو توزع  إستخداملتي سيتم التكلفة إذا كانت البضائع الجاهزة ا
في سعر المواد إلى أن تكلفة البضائع  إنخفاضنه عندما يشير أبسعر التكلفة أو بأعلى منها، على 

يتم تخفيض المواد إلى صافي القيمة  فإنهالجاهزة ستكون أعلى من صافي القيمة القابلة للتحقيق، 
المواد يمكن أن تكون أفضل قياس متوفر  إستبدالتكلفة  فإنهذه الحاالت، القابلة للتحقيق، وفي 

 لصافي قيمتها القابلة للتحقيق.
 

يتم إجراء تقييم جديد لصافي القيمة القابلة للتحقيق في كل فترة الحقة، وعندما تزول الظروف التي  .41
ناك دليل واضح على ، أو إذا كان همن التكلفة أقلإلى تخفيض قيمة المخزون إلى  سابقا  أدت 

يتم عكس قيمة  فإنه ،الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق نتيجة التغير في الظروف اإلقتصادية
للتكلفة أو صافي القيمة المعدلة القابلة  التخفيض ويحدث يصبح المبلغ المسّجل الجديد مساويا  

يكون أحد بنود المخزون المسجل  . ويحدث هذا األمر، على سبيل المثال، عندماأقلللتحقيق، أيهما 
ن ا  في فترة الحقة و  سعر بيعه ال زال متوفرا   إنخفاضبمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق بسبب 

 .إرتفعسعر بيعه قد 
 

 ي إسمتوزيع البضائع دون مقابل أو مقابل رسم 
تقبلية أو إمكانية ية المسقتصاديمكن أن تحتفظ منشأة قطاع عام بالمخزون الذي ال ترتبط منافعه اإل .42

هذه  تنشأالخدمة له مباشرة بقدرة هذه المنافع على توليد صافي تدفقات مالية داخلة، ويمكن أن 
ي، إسماألنواع من المخزون عندما تقرر الحكومة توزيع بضائع معينة دون مقابل أو مقابل مبلغ 

لخدمة للمخزون ألغراض تقديم ية المستقبلية أو إمكانية اقتصادوفي هذه الحاالت تنعكس المنافع اإل
ية قتصادالتقارير المالية بمقدار المبلغ الذي يجب على المنشاة أن تدفعه للحصول على المنافع اإل

لتحقيق أهداف المنشأة، وعندما ال يمكن الحصول على  ضروريا  أو إمكانية الخدمة إذا كان ذلك 
ذا تغير ستبدالجب إجراء تقدير لتكلفة اإلي فإنهية أو إمكانية الخدمة في السوق قتصادالمنافع اإل ، وا 

 .21أحكام الفقرة  إستخدامه، عندئذ يتم تقييم المخزون بأجلالغرض الذي يحتفظ بالمخزون من 
 

 كمصروف عترافاإل
ل لهذا  عترافيجب أن يتم اإل فإنهع ا يباع المخزون أو يستبدل أو يوز عندم .44 بالمبلغ المسجَّ

باإليراد المتعلق بذلك، وفي حالة عدم  عترافتي يتم فيها اإلالمخزون كمصروف في الفترة ال
بالمصروف عند توزيع البضائع أو عند تقديم خدمة  عترافيتم اإل فإنهوجود إيراد خاص بذلك 
 بقيمة أق تخفيض في المخزون وبكافة خسائره كمصروف في الفترة  عترافمتعلقة بذلك. يجب اإل
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بقيمة أق عكس تخفيض للمخزون  عترافرة، كما يجب اإلالتي يحدث فيها التخفيض أو الخسا
 .نه تخفيض في قيمة المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي يحدث فيها العكسأعلى 

 

بالمخزون كمصاريف عندما يتم تقديم الخدمات أو عند  عترافاإل بالنسبة لمزّود الخدمة يتم عادة   .41
 رسوم عنها. إستيفاءم تقديم الفواتير الخاصة بالخدمات التي يت

 

يمكن أن يتم تخصيص بعض المخزونات لحساب األصول األخرى، على سبيل المثال، المخزون  .46
بالمخزون  عتراف، ويتم اإلمصانع أو المعّدات المنشاة ذاتيا  المستخدم كجزء من الممتلكات أو ال

 .الذي تم تخصيصه ألصل آخر بهذه الطريقة كمصروف خالل العمر المفيد لألصل
 

 اإلفصاح
 -يجب أن تفصح البيانات المالّية عما يلي: .42

السياسات المحاسبية التي تم تبنيها عند قياس المخزون، بما في ذلك معادلة التكلفة  (أ)
 المستخدمة؛

 إجمالي المبلغ المسّجل للمخزون والمبلغ المسّجل في التصنيفات المالئمة للمنشاة؛ (ب)
 ؛عادلة أقل من تكلفة البيعالتي تحمل قيمة   القيمة المرحلة للمخزون (ج)

 ؛21للفترة بموجب الفقرة كمصروف تنزيالت سابقة والمعترف به أق مبلغ معكوس من أق  (د)

مبلغ أق تخفيض أو تجير يعتبر كتخفيض في مبلغ المخزون المعترف به كمصروف في ( هـ)   
 ؛ 21الفترة بموجب الفقرة 

 ؛21للفقرة  وفقا  المالي في الفترة  قيمة أق عكس ألق تخفيض والمعترف به في بيان األداء (و)

 ؛ و21للفقرة  وفقا  ت إلى عكس تخفيض المخزون الظروف أو األحداث التي أد   (ز)

 .لتزاماتالمبلغ المسّجل للمخزون المخصص كضمان لإل  (ح)
 

إن المعلومات الخاصة بالمبالغ المسّجلة المحتفظ بها في التصنيفات المختلفة للمخزون ومدى  .48
ألصول تعتبر مفيدة لمستخدمي البيانات المالية، والتصنيفات الشائعة للمخزون التغييرات في هذه ا

مدادات اإلنتاج والمواد والعمل قيد اإلنجاز والبضائع الجاهزة. أما مخزون مزود  هي البضائع وا 
 يمكن ببساطة وصفه بأنه عمل قيد اإلنجاز. فإنهالخدمة 
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التكاليف الداخلة في السابق في )أ( الل الفترة من تتألف تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خ .42
ومصاريف اإلنتاج غير المباشرة )ب( ها أو توزيعها إستبدالقياس بنود المخزون التي تم بيعها أو 

ية، ويمكن أن تتطلب ظروف عتيادالتي لم يتم توزيعها ومبالغ تكاليف إنتاج المخزون غير اإل
 تكاليف التوزيع.شمول تكاليف أخرى مثل  أيضا  المنشاة 

 

 بدال  لبيان األداء المالي ينجم عنه اإلفصاح عن مبالغ مختلفة  مختلفا   تتبنى بعض المنشآت شكال   .10
بتكلفة المخزون كمصروف خالل الفترة، وبموجب هذا الشكل المختلف تفصح المنشاة  عترافمن اإل

بيعتها،  وفي هذه الحالة، عن مبالغ تكاليف التشغيل المنطبقة على إيرادات الفترة مصنفة حسب ط
للمواد الخام والمواد القابلة )أ( بها كمصروف  عترافتفصح المنشاة عن التكاليف التي تم اإل

وتكاليف التشغيل األخرى باإلضافة إلى مبلغ صافي التغيير )ج( وتكاليف العمالة )ب(  ستهالكلإل
 في المخزون للفترة.

 

 تاريخ النفاذ
 2للبيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات التي تبدأ في معيار على المنشأة تطبيق هذا ال .12

على المنشأة  الدولي للمحاسبين على التطبيق األبكر. تحادأو بعده،  ويشجع اإل  1002يناير 
 ، باإلفصاح عن ذلك.1002يناير  2التي تقوم بالتطبيق األبكر من 

 
 ذلك المنشأة تطبق أن وينبجي. 12 الفقرة 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل أ 15

ذا. 1022 إبريل 2 بعد أو في تبدأ التي الفترات تجطي التي السنوية المالية للبيانات التعديل  وا 
 ،1022 إبريل 2 قبل تبدأ لفترة 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت
 . لىاألو  الفترة لتلك التعديل تطبيق أيضا   ينبجي

 
المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية في  ستحقاقعندما تتبنى المنشاة أساس اإل .11

هذا المعيار ينطبق على  فإنالقطاع العام ألغراض تقديم التقارير المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، 
 تبني أو بعده.البيانات المالية السنوية للمنشاة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ ال

 
 (1002)21سحب معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الصادر في عام  " المخزون " 21يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  .12
1002. 
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 أساس اإلستنتاجات 
 

 منه.  يشّكل جزء   لكنه ال 21يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 خلفية 
إن برنـــامج مقاربـــة المعـــايير الدوليــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة التـــابع لمجلــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة فـــي   .2إســتنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة بـين 
ع العام على أساس اإلستحقاق والمعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة معايير المحاسبة الدولية في القطا

 لمنشآت القطاع العام.  مناسبا  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون 
 

ن إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام علـى أسـاس اإلسـتحقاق التـي يـتم تحقيـق المقاربـة بينهـا وبـي   .1إستنتاج
المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة تحـــافظ علـــى متطلبـــات وهيكـــل ونـــص المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد 
التقـارير الماليــة، مــا لــم يكــن هنـاك ســبب للحيــاد يخــص القطــاع العـام. ويحــدث الحيــاد عــن المعيــار الــدولي 

ذلــك المعيــار غيــر مناســبة  إلعــداد التقــارير الماليــة المقابــل عنــدما تكــون المتطلبــات أو المصــطلحات فــي
للقطــاع العــام، أو عنــدما يكــون تضــمين شــروحات أو أمثلــة إضــافية هــو أمــر ضــروري لتوضــيح متطلبــات 
معينـة فـي سـياق القطــاع العـام. ويـتم تحديــد الفروقـات بـين معــايير المحاسـبة الدوليـة فــي القطـاع العـام ومــا 

فـــي "المقارنـــة مـــع المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير  يقابلهـــا مـــن المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة
 المالية" المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 

 22، أصــدر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة مســودة عــرض بالتعــديالت المقترحــة علــى 1001فــي مــايو    .2إستنتاج
مـن مشـروع التحسـينات العـام التـابع لـه. وقـد تلخصـت أهــداف كجـزء  ۱معيـار مـن معـايير المحاسـبة الدوليـة

مشــروع التحســينات العــام التـــابع للمجلــس فــي "تقليـــل أو إلغــاء البــدائل وحـــاالت التكــرار والتعــارض ضـــمن 
جـــراء تحســـينات أخـــرى". تـــم إصـــدار معـــايير المحاســـبة الدوليـــة  المعـــايير وتنـــاول بعـــض قضـــايا المقاربـــة وا 

 . 1002 ديسمبرالنهائية في 
 

، إلــى معيــار المحاســبة 1002، الصــادر فــي يوليــو 21معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  إســتند  .4إســتنتاج
. وفـــي أواخـــر عـــام 1002( والـــذي أُعيـــد إصـــداره فـــي ديســـمبر2222"المخـــزون" )المـــنقح عـــام  1الـــدولي 
لعــام، وهــي لجنــة القطــاع ، وضــعت الهيئــة الســابقة لمجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع ا1002
بــين معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع  مناســبا  ، مشــروع تحســينات لتحقيــق المقاربــة حيــث يكــون ۲العــام

 .1002 ديسمبرالعام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في 
 

بعد تحسينه  1حاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار الم  .1إستنتاج
تفقو  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديالت  عموما   ا 

التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 
س معايير المحاسبة الدولية اإلطالع على في مجل خدمة االشتراك الشاملةالوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 

 وفي، (www.iasb.orgأسس اإلستنتاجات في الموقع اإللكتروني للمجلس على العنوان التالي: 
 المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحاالت

 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح به،

                                                
۱

وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل  -لس معايير المحاسبة الدوليةتم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمج  
ير المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس هذه المعاي

يير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحاالت، عدل المجلس بأنها تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعا
 من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير. معايير المحاسبة الدولية بدال  

الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف  أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس االتحاد   ۲
  .4332 نوفمبراللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في 

http://www.iasb.org/
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نتيجـة للمعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير  1تم إجراء تعديل آخر علـى معيـار المحاسـبة الـدولي   .6إستنتاج
 21. وال يشمل معيار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام 1002 ديسمبرالمالية الصادرة بعد 

 ديسـمبرة الناجمـة عـن المعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة الصـادرة بعـد التعديالت الالحق
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي القطـاع العـام لـم يراجـع 1002

بعــد قابليــة تطبيــق المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة 
 بشأنها.  العام ولم يشكل رأيا  على منشآت القطاع 
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 1مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي

 

 1 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد " المخزون" 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 1002 عام في المنقح)" المخزون"  1الدولي
 : 1 الدولي المحاسبة ومعيار 21 العام القطاع يف الدولي

 الدولي المحاسبة معيار عن مختلف تعريف 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 مقابل أو مقابل بدون العام القطاع في المخزون بعض توزيع يتم أنه في اإلختالف ويكمن ،1

 . رمزية تكلفة
 سيتم التي للخدمات التنفيذ قيد األعمال أن 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يوضح 

 . المعيار هذا نطاق من مستثناة هي المستلمين من مباشرة رمزية تكلفة مقابل أو مقابل دون توزيعها
 الدولي المحاسبة معيار في الواردة التعريفات جانب إلى الحالية، اإلستبدال تكلفة تعريف دمج تم 

 .21 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار في ،2
 خالل من المخزون إمتالك يتم حيث أنه 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 .الشراء تاريخ في كما العادلة قيمته هي تكلفته تكون بالتبادل، متعلقة غير معاملة
 أو مقابل بدون المخزون تقديم يتم حيث أنه 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 . أقل أيهما الحالية، االستبدال تكلفة أو بالتكلفة تقييمه ينبغي فإنه رمزية، تكلفة مقابل
 المحاسبة معيار ضمن 1 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 منشآت قبل من حاسبةالم على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 21 العام القطاع في الدولي
 .العام القطاع

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 في" المالي األداء بيان" مصطلح إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 1 الدولي المحاسبة معيار
 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ". الدخل بيان" فهو 1
 في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 

 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 1 الدولي المحاسبة معيار
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 31ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي

 عقود اإليجار 
 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا ويحتوي.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "اإليجارعقود "( 3007 عام في المنقح) 33

 للمحاسبين الدولي لإلتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار
إلعداد  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 33الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على

 .التقارير المالية
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره لذيا النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 70 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية اسبةالمح معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International“ إن

Accounting Standards,” and “International Financial Reporting 

Standards” يسمح وال ،د التقارير الماليةإلعدا الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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   788 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  
 عقود اإليجار -31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 3034يناير  31

 
 . 3003من عام  ديسمبرفي  "عقود اإليجار" 37العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 

 37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 3006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خالل معايير القطاع العام  37ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 الصادر  المانح" :تقديم الخدمات" ترتيبات إمتياز  73عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م (
 ( 3033في أكتوبر 

 (3033)الصادر في أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام 

 (3000)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (3030)الصادر في يناير  " األصول غير الملموسة" 73 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (3030)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 3033التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء

 3000ديسمبر  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 3

 3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف 30

 3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف 30

أ30  3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

 3033أكتوبر  73 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديل 31
 3033أكتوبر  73 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديل 36
 3033أكتوبر  73 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديل 33
 3030يناير  73معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 76

 3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 40

 3030يناير  73اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط تعديل 43
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 44

 3030يناير  73معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 66

أ84  3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

أ81  3030نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ات على التحسين جديد 

ب81  3033أكتوبر  73معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
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 الفقرات جميع تتساوى. 83-3 الفقرات في مبين "عقود اإليجار" 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات
 السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات"  7 العام

 .الواضحة اإلرشادات ابغي في المحاسبية
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 الهـدف 
للمستأجرين والمؤجرين  المحاسبية المناسبة فصاحاتواإلالسياسات  يهدف هذا المعيار إلى تحديد .3

 لتطبيقها على عقود اإليجار التمويلية والتشغيلية.
 

 النطاق
 ستحقاق المحاسبييجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على أساس مبدأ اإل .3

 -:ستثناءإبأن تطبق هذا المعيار في محاسبة كافة عقود اإليجار 

النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق  ستعمالإلاإليجار  ياتإتفاق (أ)
 و المعدنية؛

تفاقو  (ب) الترخيص لبنود مثل أفالم الصور المتحركة وتسجيالت الفيديو والمسرحيات  ياتا 
 .والمخطوطات والبراءات وحقوق المؤلف

 

 -القياس عن طريق ما يلي: أساس وبالرغم من ذلك، ال يجب تطبيق هذا المعيار على
 عقارات إستثماريةالممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجرين التي تتم محاسبتها ك (أ)

 (؛" العقارات اإلستثمارية" 32)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من قبل المؤجرين بموجب عقود اإليجار التشغيلي الممنوحة  العقارات اإلستثمارية (ب)
 (؛32)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

األصول البيولوجية المحتفظ بها من قبل المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي  (ج)
 أو(؛ "الزراعة" 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )أنظر 

من قبل المؤجرين بموجب عقود اإليجار التشغيلي )أنظر  األصول البيولوجية المقدمة (د)
 .(62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 القطاع الحكومي.مؤسسات  ستثناءإالعام ب ينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع .7
 

الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .4
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 

 مؤسسات األعمالالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 .عرض البيانات المالية"" 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في 

  

ن طلب من المؤجر  إستخدامالتي تنقل حق اإلتفاقيات ق هذا المعيار على ينطب .1 األصول حتى وا 
ن هذا المعيار ال ينطبق على إف ،صيانة هذه األصول أوتقديم خدمات هامة بخصوص تشغيل 

أحد من  من قبل األصول إستخدامالتي تمثل عقود الخدمات التي ال تنقل الحق باإلتفاقيات 
ة إلى الطرف اآلخر. وقد تدخل منشآت القطاع العام في ترتيبات معقدة لتقديم األطراف المتعاقد

إلى هذه  33-31 تاال تتضمن عقود إيجار لألصول، وتتطرق الفقر  أوخدمات قد تتضمن 
 الترتيبات.
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 أواإليجار المبرمة للتنقيب عن الموارد الطبيعية  ياتإتفاق)أ( ال ينطبق هذا المعيار على  .6
)ب( ل النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق المعدنية، إضافة إلى ها مثإستعمال
الترخيص لبنود مثل أفالم الصور المتحركة وتسجيالت الفيديو والمخطوطات  ياتإتفاق

قد  يات تفاقاإلوالمسرحيات والبراءات وحقوق المؤلف. ويعود سبب ذلك إلى أن هذه األنواع من 
 عقدة وال بد من معالجتها بشكل منفصل.تثير مسائل محاسبية م

 
اس هذه الممتلكات من قبل المؤجر يق يتم ، حيثالعقارات اإلستثماريةال ينطبق هذا المعيار على  .3

 .36 في القطاع العامألحكام معيار المحاسبة الدولية  وفقا  والمستأجر 
 
 

 تعريفـات
 -:التالية المحددة لهاللمعاني  وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .8

 

هو التاريخ الذي يحق   (Commencement of the lease term)بدء مدة عقد اإليجار
األصل المؤجر. وهو تاريخ اإلعتراف األولي بعقد اإليجار  إستخدامفيه للمستأجر ممارسة حقه ب

يجار، حسب ما المصاريف الناتجة عن اإل أواإليرادات  أواإللتزامات  أو)أي اإلعتراف باألصول 
 يكون مناسبا (.

 
وهو نسبة من دفعات اإليجار ذات قيمة غير ثابتة ولكنها  (Contingent rent) إيجار طارئ

ستعمال مرور الوقت )مثل نسبة المبيعات ومقدار اإل بإستثناءتعتمد على عوامل أخرى 
 .في السوق(ومؤشرات األسعار وسعر الفائدة 

 
 -مما يلي: ا  وهو واحد (feEconomic li) قتصاديالعمر اإل

خدمات ذات فائدة  أوية إقتصادالفترة التي يتوقع خاللها أن يعطي أصل معين منافع  (أ)
 أو عدد من المستخدمين؛ أولمستخدم واحد 

أكثر الحصول عليها  أوالوحدات المماثلة التي يتوقع مستخدم  أوعدد وحدات اإلنتاج  (ب)
 من أصل معين.

 
 

وهو العقد الذي ينقل جوهريا  كافة المخاطر  (inance leaseA f) عقد اإليجار التمويلي
 ال يتم نقل سند الملكية في النهاية. أووالعوائد المرتبطة بملكية أصل معين، وقد يتم 

 
 وهو مجموع  (Gross investment in the lease) ستثمار في اإليجارإجمالي اإل

  ؛ ويلي من وجهة نظر المؤجرالحد األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تمو  (أ)
 وأي قيمة متبقية غير مضمونة مستحقة للمؤجر.  (ب)

 

 -وهي: (Guaranteed residual value) القيمة المتبقية المضمونة
المستأجر، هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل  بالنسبة (أ)

ن هو  أعلى مبلغ يمكن أن طرف ذي عالقة بالمستأجر ) يكون مبلغ الضما أوالمستأجر 
 ؛ و(يصبح مستحق الدفع في كل األحوال

 



 د اإليجارعقو 

   704 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المؤجر، هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل المؤجر  بالنسبة (ب)
لتزامات المترتبة على الوفاء باإل  ماليا   ا  له عالقة بالمؤجر ويكون قادر  ثالث ليسطرف  أو

 بموجب الضمان.

 

 يةإتفاقهي أول تاريخ تم فيه إبرام  (The inception of the lease) بداية عقد اإليجار
 -:فيه الطرفين بأحكام عقد اإليجار الرئيسية إلتزام أواإليجار 

 كعقد إيجار تمويلي؛ و أوُيصنف عقد اإليجار إما كعقد إيجار تشغيلي     (أ)

ف بها في بدء مدة في حال عقد اإليجار التمويلي، يتم تحديد المبالغ التي ينبغي اإلعترا (ب)
 عقد  اإليجار.

 
هو معدل الخصم الذي يجعل  (Initial direct costs) معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار

مجموع القيمة الحالية لكل مما يلي عند بداية عقد اإليجار مساوية للقيمة العادلة لألصل 
 -المؤجر:

 ؛ والحد األدنى من دفعات اإليجار (أ)

 ر المضمونة.القيمة المتبقية غي (ب)
 

( أية تكاليف أولية مباشرة خاصة 6)القيمة العادلة لألصل المؤجر و (3)لتكون مساوية لمجموع 
 بالمؤجر.

 
 إستخدامينقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق ب يةإتفاقهو  (The lease term) عقد اإليجار

 ات.مجموعة متعاقبة من الدفع أوأصل معين لفترة زمنية معينة مقابل دفعة 
 

وهي الفترة غير القابلة لإللغاء والتي تعاقد فيها  (The lease term) مدة عقد اإليجار
األصل باإلضافة إلى أي فترات إضافية يمكن للمستأجر أن يستمر فيها  إستئجارالمستأجر على 

يكون من المؤكد منطقيا بأن  مابدون دفعات إضافية وهو  أواألصل بدفعات إضافية  إستئجارب
 ستأجر سيمارسه عند بداية عقد اإليجار.الم
 

 The lessee's incremental borrowing rate) المتزايدة للمستأجر قتراضاإلسعر فائدة 

of interest)  هو سعر الفائدة الذي يكون المستأجر ملزما  بدفعه على أساس عقد إيجار مماثل
األموال الالزمة  قتراضه المستأجر إلإن لم يكن باإلمكان تحديد ذلك، هو السعر الذي سيتحمل، أو

 لشراء األصل عند بداية عقد اإليجار لفترة مماثلة وبضمانات مشابهة.
 

يمكن أن  أوهي الدفعات التي يطلب  (Minimum lease payments) دفعات اإليجار الدنيا
لخدمات، اإليجار الطارئ وتكاليف ا بإستثناءيطلب من المستأجر دفعها خالل فترة عقد اإليجار 

 -، الضرائب الواجب دفعها والتي تسدد للمؤجر إضافة إلى:وحيثما يكون ذلك مناسبا  

 أو؛ طرف له عالقة بالمستأجر أوالمستأجر، أية مبالغ يضمنها المستأجر  بالنسبة (أ)
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 -المؤجر، أي قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل أي من:  بالنسبة (ب)

 ؛المستأجر (3)

 أو ؛له عالقة بالمستأجر ا  طرف (3)

باإللتزامات على الوفاء  ماليا   قادر ليست له عالقة بالمؤجر ثالث مستقلطرف  (7)
 بموجب الضمان.

 
ختيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل كثيرا  من إبالرغم من ذلك، إذا كان  للمستأجر حق 

عقد اإليجار  يكون عند بدايةلالقيمة العادلة في التاريخ الذي يكون فيه الخيار قابال  للممارسة، 
قابال  للممارسة بشكل منطقي وأكيد، تتكون دفعات اإليجار الدنيا من الحد األدنى من الدفعات 
 المستحقة الدفع طوال مدة عقد اإليجار والدفعات المطلوبة لممارسة خيار الشراء المذكور

 .والدفعات الالزمة لممارسته
 

ستثمار هو إجمالي اإل ( in the leaseNet investment) ستثمار في عقد اإليجارصافي اإل
 .سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار منه مطروحا   في عقد اإليجار

 
 ههو العقد الذي يمكن إلغاؤ  (cancelable lease-A non) عقد اإليجار غير القابل لإللغاء

 -فقط في الحاالت التالية:
 ؛لدى وقوع حاالت طارئة مستبعدة (أ)
 ؛بإذن من المؤجر (ب)

 أو؛ معادل مع المستأجر نفسه أوأصل مماثل  ستئجارع المستأجر عقد جديد إلإذا وق (ج)

وال يكون استمرار العقد اإليجار عند بداية عقد  إضافيا   مبلغا  مثال  عندما يدفع المستأجر  أو (د)
 مؤكدا  بشكل منطقي.

 
 هو أي عقد إيجار غير تمويلي. (An operating lease) عقد اإليجار التشغيلي 
 
  -هو الفرق بين: (Unearned finance revenue) حققتاد المالي غير الماإلير  

 ؛ وات في عقد اإليجارستثمار مجموع اإل (أ)

 في عقد اإليجار. ستثمارصافي اإل (ب)
 

هي ذلك الجزء من  (Unguaranteed residual value) القيمة المتبقية غير المضمونة
 ا  مضمون أوه من قبل المؤجر غير مؤكد القيمة المتبقية من األصل المؤجر والذي يكون تحقيق

 فقط من قبل طرف واحد له عالقة بالمؤجر. 
 

هو الفترة المقدرة الباقية من بداية مدة عقد اإليجار دون تحديد  (Useful life) العمر المفيد
الخدمات الهامة  أوقتصادية المنافع اإل إستنفاذبمدة هذا العقد والتي يكون من المتوقع خاللها 

 تجسدة في األصل من قبل المنشأة.الم
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ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 

 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 

 

 ار بين بداية عقد اإليجار وبدء مدة عقد اإليجارالتغييرات في دفعات اإليج
تعديل دفعات اإليجار فيما يخص )أ( إلتزام اإليجار نصا  يقتضي  أوية اإليجار إتفاققد تتضمن  .0

التغييرات في مقياس آخر )ب(  أوإستمالك الممتلكات المؤجرة،  أوالتغييرات في تكلفة بناء 
التغييرات في تكاليف المؤجر المتعلقة بتمويل  أولعامة، القيمة مثل مستويات األسعار ا أوللتكلفة 

ذا كان الحال كذلك،  عقد اإليجار خالل الفترة بين بداية عقد اإليجار وبدء مدة عقد اإليجار. وا 
 قد حدث في بداية عقد اإليجار ألغراض هذا المعيار.يعتبر تأثير أي من هذه التغييرات 

 

 اإلستئجار  بعقود شراء 
أصل معين  تحتوي على نص يمنح المستأجر خيار  إستئجارف عقد اإليجار عقود يشمل  تعري .30

األصل عند تلبية الشروط المتفق عليها. وتعرف هذه العقود في بعض األحيان بعقود  إمتالك
 .اإلستئجارالشراء ب

 

 المتزايدة قتراضاإلسعر فائدة 
المتزايدة  قتراضاإلر فائدة ن تحديد سعإعندما تحصل للمنشأة على قروض تضمنها الحكومة، ف .33

للمستأجر يجب أن يعكس وجود أي ضمان حكومي وأية رسوم مترتبة على ذلك. ومن الطبيعي 
 متزايدة أقل. إقتراضسعر فائدة  إستخدامأن يقود ذلك إلى 

 

 تصنيف عقود اإليجار
مستأجر ال أويقوم تصنيف عقود اإليجار المعتمد في هذا المعيار على أساس مدى تحمل المؤجر  .33

حتماالت تكبد خسائر من إللمخاطر والعوائد المرتبطة بملكية أصل مؤجر. وتتضمن المخاطر 
قتصادية. أما العوائد تغييرات القيمة بسبب تغير األوضاع اإل أوالتقنية العتيقة  أوالطاقة الخاملة 

ادي لألصل قتصعملية مربحة خالل العمر اإل أوفمن الممكن أن تتمثل بتوقع إمكانيات الخدمة 
 تحقيق القيمة المتبقية. أوفي تحقيق مكسب من التقدير الذي ينعكس على القيمة  أو

 
 يصنف عقد اإليجار على أنه عقد تمويلي إذا نقل جوهريا  كافة المخاطر والعوائد المرتبطة  .37

ئد بالملكية. أما عقد اإليجار التشغيلي فهو العقد الذي ال ينقل جوهريا  كافة المخاطر والعوا
 المرتبطة  بالملكية.

 

ن من إالطرفين، ف إيجار مشتركة بين كال   يةإتفاقن المعاملة بين المؤجر والمستأجر تعتمد على أل .34
 لهماتعريفات متوافقة. وقد يؤدي تطبيق هذه التعريفات في الظروف المختلفة  إستعمالالمالئم 

لمثال في الحالة التي يستفيد هما. على سبيل اتصنيف نفس عقود اإليجار بشكل مختلف من قبلل
 منها المؤجر من القيمة المتبقية المجمعة المزودة من قبل طرف ليس له عالقة بالمستأجر.
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تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل  أوتصنيف عقد اإليجار إلى عقد تمويلي  يعتمد  .31
مثلة على الحاالت التي هي أ مجتمعة أوعلى الحالة منفردة العقد. وعلى الرغم من أن األمثلة 

تؤدي عادة إلى تصنيف العقد إلى عقد تمويلي، إال أنه ليس بالضرورة أن يلبي العقد كافة هذه 
 -المعايير لكي يصنف على أنه عقد تمويلي:

 ؛عقد اإليجار الذي ينقل ملكية أصل معين للمستأجر مع نهاية مدة عقد اإليجار (أ)

يكون أقل بقدر كاف من القيمة العادلة في  يحق للمستأجر شراء األصل بسعر يتوقع أن (ب)
للممارسة، وذلك لكي يكون الخيار عند بداية العقد  التاريخ الذي يكون الخيار فيه قابال  

 ؛للممارسة بشكل منطقي وأكيد قابال  

قتصادي لألصل حتى إذا لم يتم نقل مدة عقد اإليجار تشكل الجزء األكبر من العمر اإل (ج)
 ؛الملكية

د اإليجار تبلغ مبالغ دفعات اإليجار الدنيا معظم مبلغ القيمة العادلة لألصل عند بداية عق (د)
 ؛المؤجر كحد أدنى

ها إال من قبل المستأجر إستخداماألصول المؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث ال يمكن ( هـ) 
 ؛ ودون القيام بتعديالت كبيرة

 األصول المؤجرة بغيرها من األصول بسهولة. إستبدالال يمكن  (و)
 

أنه عقد على مجتمعة إلى تصنيف عقد اإليجار  أوفيما يلي مؤشرات أخرى قد تؤدي منفصلة  .36
 -تمويلي:

 ؛إذا قام المستأجر بإلغاء عقد اإليجار، فإنه يتحمل خسائر المؤجر الناتجة عن هذا اإللغاء (أ)

الخسائر الناتجة عن تأرجح القيمة العادلة للقيمة المتبقية تكون من نصيب  أوالمكاسب  (ب)
لمستأجر )كأن تكون على شكل خصم اإليجار بما يساوي معظم عائدات المبيعات عند ا

 ؛ و(نهاية عقد اإليجار

ستمرار في عقد اإليجار لفترة ثانوية مقابل إيجار أقل على اإل وعندما يكون المستأجر قادرا   (ج)
 كثيرا  من قيمة اإليجار السائدة في السوق.

 

ال تعتبر نهائية دائما . فإذا كان واضحا  من  36و 31لفقرتين إن األمثلة والمؤشرات الواردة في ا .33
خالل خصائص أخرى أن عقد اإليجار ال ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة 

)أ( على سبيل المثال قد يكون الحال كذلك إذا فبالملكية، ُيصنف عقد اإليجار كعقد تشغيلي. 
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قد اإليجار مقابل دفعة متغيرة مساوية لقيمتها العادلة في ذلك نتقلت ملكية األصل في نهاية عإ
حال وجود إيجارات طارئة حيث ال يملك المستأجر نتيجة لذلك كافة هذه )ب( في  أوالوقت 

 المخاطر والمكافئات. 
 

ذا  .38 المستأجر والمؤجر في أي وقت من األوقات  إتفقيتم تصنيف عقد اإليجار في بداية العقد، وا 
تجديد العقد، بطريقة تؤدي إلى  تغيير تصنيف عقد  بإستثناءأحكام عقد اإليجار،  على تغيير

وكانت شروط التغيير سارية المفعول  33-33اإليجار بموجب المعايير الواردة في الفقرات من 
الجديدة بشروطها. أما التغييرات في  يةتفاقالمعدلة هي اإل يةتفاقعند بداية عقد اإليجار، تعتبر اإل

 أوالقيمة المتبقية للملكية المؤجرة(  أوقتصادي قديرات )كالتغييرات في تقديرات العمر اإلالت
لعقد  ا  جديد ا  تصنيف تنشأفهي ال ومع ذلك  ،تغييرات في الظروف )كالتقصير من قبل المستأجر(

 .ألغراض محاسبية اإليجار
 
 [تم إلغائها] .30

 
 [تم إلغائها] .30

 
ري أراضي ومباني، تقّيم المنشأة تصنيف كل عنصر كعقد عندما يتضمن عقد اإليجار عنص  أ30

. وفي تحديد ما إذا كان عنصر 38-33إيجار تمويلي أو تشغيلي بشكل منفصل وفقا للفقرات 
األراضي هو عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي، يكون أحد االعتبارات الهامة هو أنه يوجد لألرض 

  عادة عمر اقتصادي غير محدد.
 
لضرورة من أجل تصنيف ومحاسبة عقد إيجار أراضي ومباني، يتم توزيع دفعات عندما تقتضي ا .33

عقد اإليجار الدنيا )بما في ذلك أي دفعات مقطوعة مدفوعة مقدما ( بين عنصري األراضي 
والمباني بالتناسب مع القيم العادلة النسبية للحصص المؤجرة في عنصر األراضي وعنصر 

يته. وفي حال عدم القدرة على توزيع دفعات اإليجار بشكل المباني من عقد اإليجار في بدا
موثوق بين هذين العنصرين، يتم تصنيف مجمل عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي، إال في حال 
كان من الواضح أن كال العنصرين يعتبران عقدي إيجار تشغيلي، وفي هذه الحالة يتم تصنيف 

 مجمل عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي.
 
يما يتعلق بعقد إيجار أراضي ومباني يكون فيه المبلغ الذي سيتم اإلعتراف به مبدئيا  لعنصر وف .33

هو مبلغ غير هام، يمكن معاملة األراضي والمباني كوحدة واحدة لغرض  38للفقرة  وفقا  األراضي 
ي . وف38-33للفقرات  وفقا  تشغيلي  أوتصنيف عقد اإليجار ويمكن تصنيفها كعقد إيجار تمويلي 

 ي لألصل المؤجر ككل.قتصادي للمباني هو العمر اإلقتصادهذه الحالة، يعتبر العمر اإل
 
ال ُيطلب القياس المنفصل لعنصري األراضي والمباني عندما يتم تصنيف حصة المستأجر في  .37

 36لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  عقاري  إستثماراألراضي والمباني على أنها 
يتم تبني نموذج القيمة العادلة. وُتطلب الحسابات المفصلة لهذا التقييم فقط في حال كان  وعندما

 كال العنصرين غير مؤكد. أوتصنيف عنصر واحد 
 

من الممكن أن يصنف المستأجر حصة فإنه ، 36لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   .34
ذا كان الحال كذلك، تتم عقارات إستثماريةك الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي . وا 

نموذج  إستخداممحاسبة حصة الممتلكات وكأنها عقد إيجار تمويلي، باإلضافة إلى ذلك، يتم 
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كعقد القيمة العادلة لألصل المعترف به. وينبغي أن يستمر المستأجر في محاسبة عقد اإليجار 
طبيعة حصة ممتلكات المستأجر بحيث لم  إيجار تمويلي، حتى إذا أدى حدث الحق إلى تغيير

 -. وسيكون الحال كذلك إذا قام المستأجر مثال :عقارات إستثماريةتعد مصنفة ك

بشغل الملكية التي يتم تحويلها فيما بعد إلى ممتلكات يشغلها مالكوها بتكلفة مفترضة  (أ)
 أو؛ ستخدامتساوي قيمتها العادلة في تاريخ تغيير اإل

الباطن ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة بملكية بمنح عقد إيجار من  (ب)
الحصة إلى طرف ثالث غير ذي عالقة. وتتم محاسبة عقد اإليجار من الباطن من قبل 
المستأجر كعقد إيجار تمويلي ممنوح لطرف ثالث، على الرغم من إمكانية محاسبته كعقد 

 إيجار تشغيلي من قبل الطرف الثالث.
 

 إليجار وعقود أخرىعقود ا
لتأجير أصل معين فقط، لكن من الممكن أن يشكل عقد اإليجار  يةإتفاققد يتكون العقد من  .31

مع منشآت القطاع الخاص إلنشاء أصل معين  ياتتفاقاإلمن مجموعة أوسع من  ا  واحد ا  عنصر 
مثل هذه  ما تدخل منشآت القطاع العام في نقله. وغالبا   أو تشغيله و/ أو ه و/إمتالك أو و/
وقد تتضمن أصول بنية تحتية طويلة العمر.  أوبالتحديد فيما يتعلق بأصول مادية  ياتتفاقاإل

العام من منشأة من القطاع  إتفاقيات أخرى إستئجار بنية تحتية من قبل إحدى منشآت القطاع
هو  ترتيب إمتياز تقديم الخدمة كما، تستطيع المنشأة تحديد ما إذا كان الترتيب هو الخاص

قديم الخدمات: " ترتيبات إمتياز ت 73معرف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .المانح"

 
 

تمويلي محدد كالعقود المحددة في هذا المعيار، فال  أوما على عقد إيجار تشغيلي  إتفاقحتوي ت .36
 تفاق. إليجار في اإلبد من تطبيق األحكام الواردة في هذا المعيار في محاسبة البند المتعلق بعقد ا

 
الخدمات  أو لتزويد السلع و/ يات تفاقاإلفي مجموعة من  أيضا  وقد تدخل منشآت القطاع العام  .33

أصول مكرسة، وقد ال يكون من الواضح في بعض هذه  إستخدامالتي تتضمن بالضرورة 
ي القطاع العام ترتيبات إمتياز الخدمات في معيار المحاسبة الدولي ف توضيحتم ما إذا  ياتتفاقاإل
عقد إيجار كما هو موضح في هذا المعيار أم ال. وفي مثل هذه الحاالت تتم ممارسة أو  73

الحكم المهني فإذا نشأ عقد إيجار يتم تطبيق هذا المعيار، أما إذا لم ينشأ عقد إيجار تتعامل 
ات عالقة من خالل تطبيق أحكام معايير محاسبة دولية أخرى ذيات تفاقاإلالمنشآت مع هذه 

وطنية  أو في حال غياب مثل هذه المعايير تطبق معايير محاسبة دولية و/ أوبالقطاع العام 
 أخرى مالئمة.
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 عقود اإليجار في البيانات المالية للمستأجرين

 عقود اإليجار التمويلية
يجب على المستأجرين قيد األصول المكتسبة بموجب عقود اإليجار التمويلية على أنها أصول  .38

ضمن  لتزامات. ويجب أن تقيد األصول واإل إلتزاماتالمرتبطة بعقد اإليجار على أنها  تلتزاماواإل 
، إذا كانت أقل، مبالغ أومبالغ مساوية للقيمة العادلة للملكية المؤجرة عند بداية عقد اإليجار 

ت اإليجار مساوية للقيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا. وعند احتساب القيمة الحالية لدفعا
الدنيا يكون عنصر الخصم هو معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان من المجدي 

 المتزايدة للمستأجر.  قتراضاإلسعر فائدة  إستخدامفيجب  تحديد ذلك، أما إذا لم يكن ذلك مجديا  
 

الي وليس لجوهرها وواقعها الم وفقا  تدخل المعامالت وغيرها من األحداث في الحسابات وتعرض  .30
اإليجار هو أن يحصل  المستأجر على حق  يةتفاق. فبينما الشكل القانوني إلفقط شكلها القانونيل

ملكية قانوني في األصل المؤجر، ففي حالة عقود اإليجار التمويلية يكون الجوهر والواقع المالي 
مكانات اإلهما حصول المستأجر على المنافع اإل من األصل ستفادة من الخدمة قتصادية وا 
لتزام بدفع مبلغ إقتصادي لهذا األصل مقابل الدخول في المؤجر أثناء الجزء األكبر من العمر اإل

 قريب من القيمة العادلة لألصل والتكلفة المالية ذات العالقة.
 

 لتزاماتن األصول واإلإإذا لم تعكس البيانات المالية للمستأجر معامالت عقد اإليجار هذه، ف .70
ن من المناسب أن يقيد عقد إتفهم بشكل يؤدي إلى تحريف النسب المالية. ولذلك، ف لمنشأة معينة

بتسديد دفعات إيجار إضافية.  إلتزامك أيضا  اإليجار التمويلي في بيانات المستأجر المالية كأصل و 
لدفعات اإليجار اإلضافية في البيانات المالية  لتزاماتوعند بداية عقد اإليجار يقيد األصل واإل

 بنفس المبالغ. 
 

األصول المستأجرة أن تعرض في البيانات المالية على أنها  لتزاماتليس من المناسب بالنسبة إل .73
 من األصول المؤجرة. إقتطاع

 

على واجهة بيان  لتزاماتالمتداولة وغير المتداولة عند عرض اإل لتزاماتإذا تم التمييز بين اإل .73
 عقد اإليجار. لتزاماتالتمييز إلالمركز المالي، فال بد من عمل نفس هذا 

 

ما يتم تكبد التكاليف المبدئية المباشرة الناشئة عن أنشطة تأجير معينة كما في حالة   غالبا   .77
 مباشرة لألنشطة المنفذة من  نسبتتأجير. ويتم تضمين التكاليف التي  ياتإتفاقالتفاوض لتأمين 

 المقيد كأصل بموجب هذا العقد. بل المستأجر في عقد إيجار تمويلي كجزء من المبلغق 
 

 لتزاماتمتناسب بين األعباء المالية والنقص في اإل يجب أن يكون الحد األدنى لدفعة اإليجار  .74
القائمة. ويجب أن توزع رسوم التمويل على فترات معينة خالل مدة عقد اإليجار بحيث ينتج 
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ينبغي قيد اإليجارات  .ماتلتزاعن ذلك معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإل 
 المشروطة كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

 

نوع  إستخدام، عند توزيع األعباء المالية على فترات معينة خالل مدة اإليجار، من الممكن عمليا   .71
 من أنواع التقريب لتبسيط العملية الحسابية. 

 
ستهالك باإلضافة إلى صول القابلة لإلي لألإستهالكينتج عن عقد اإليجار التمويلي مصروف  .76

لألصول القابلة  ستهالكاإلمصروف تمويلي لكل فترة محاسبية. يجب أن تكون سياسة 
ستهالك، ويجب احتساب األصول المملوكة القابلة لإل إستهالكمنسجمة مع سياسة  ستهالكلإل
العام    في القطاع المعترف بها على األساس الموضح في معيار المحاسبة الدولي  ستهالكاإل
إذا كان  "األصول الملموسة" 13ومعيار المحاسبة الدولي  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 32

مدة  إنتهاء. إذا لم يكن من المؤكد بدرجة معقولة أن المستأجر سيحصل على الملكية بممكنا  
 أوعقد اإليجار  األصل بشكل كامل خالل فترة أقصر من مدة إستهالكعقد اإليجار، فال بد من 

 عمره المفيد.
 

ستهالك ألصل مؤجر على كل فترة محاسبية خالل الفترة التي يتوقع فيها توزع القيمة القابلة لإل .73
التي يعتمدها المستأجر  ستهالكاإلستخدام على أساس نظامي بحيث تتوافق مع سياسة اإل

ذا كان من المؤكد بدرجة لألصول المملوكة القابلة لإل معقولة أن المستأجر سيحصل ستهالك. وا 
ستخدام المتوقع هي العمر المفيد لألصل؛ مدة عقد اإليجار، تعد فترة اإل إنتهاءعلى الملكية ب

 عمره المفيد.  أوذلك يستهلك األصل خالل فترة أقصر من مدة عقد اإليجار  بإستثناء
 

لدفعات  ترة مماثال  ي لألصل والمصروف التمويلي للفستهالكاإلما يكون مبلغ المصروف  نادرا   .78
نه من غير المالئم قيد دفعات اإليجار المستحقة ببساطة إاإليجار المستحقة لهذه الفترة،  ولذلك ف

على أنها مصروف في بيان األداء المالي. وعليه، فمن غير المحتمل أن يكون األصل 
 المتعلقة به ذات قيمة متساوية بعد بداية عقد اإليجار. لتزاماتواإل

 
 إنخفاضت قيمة األصل المؤجر، على المنشأة أن تطبق فحص إنخفضدد المنشاة ما إذا لكي تح .70

 الوطنية.  أوفي معايير المحاسبة الدولية و/  ةالقيم
 

 -يتعين على المستأجرين إجراء اإلفصاحات التالية لعقود اإليجار التمويلية:  .40
 ؛صافي القيمة المسجلة لكل صنف من األصول بتاريخ التقرير (أ)

  ؛ة بين مجموع دفعات اإليجار الدنيا بتاريخ التقرير وقيمتها الحاليةتسوي (ب)

إضافة إلى ذلك، على المنشأة اإلفصاح عن مجموع دفعات اإليجار الدنيا بتاريخ التقرير  (ج)
 وقيمتها الحالية لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛بما ال يتجاوز سنة واحدة (3)
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 ؛ وسنوات واحدة وخمسما بين سنة  (6)

 ؛خمس سنواتوأكثر من  (1)

 ؛للفترة كمصروفاإليجارات الطارئة المعترف بها  (د)

ها بموجب عقود إيجار من إستالممجموع دفعات اإليجار الدنيا المستقبلية التي يتوقع  ( هـ) 
 ؛ والباطن غير قابلة لإللغاء بتاريخ التقرير

 ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال التفاقوصف عام إل  (و)
 -الحصر:

 ؛األساس الذي يعتمد عليه في تحديد دفعات اإليجار الطارئة (3)

 ؛ والشراء وشروط تعديل األسعار أووجود خيارات وشروط التجديد  (3)

والعائد القيود المفروضة بموجب عقود اإليجار كتلك المتعلقة بالعائد من الفائض  (7)
وزعة والدين الم أو التوزيعات المماثلة من المساهمات الرأسمالية واألرباح

 اإلضافي والتأجير اإلضافي.
 

 36 العام القطاع في الدولية المحاسبة لمعايير وفقا اإلفصاح متطلبات ُتطبق ذلك، إلى باإلضافة .43
 المولدة األصول قيمة إنخفاض" 36و "للنقد المولدة غير األصول قيمة إنخفاض" 33و 33و

 اإليجار عقود بموجب المؤجرة األصول غمبال على المنشأة قبل من تبنيها تم التي 73و "للنقد
 . لألصول إمتالك عمليات أنها على المستأجر قبل من محاسبتها يتم التي التمويلي
 

 عقود اإليجار التشغيلية
يجب أن تقيد دفعات اإليجار بموجب عقد اإليجار التشغيلي على أنها مصروف على أساس  .43

لنمط  أساس نظامي آخر يكون تمثيليا   باعإتقسط ثابت خالل مدة عقد اإليجار، إال إذا تم 
 الوقت الخاص بمنفعة المستخدم.

 

ستثناء تكاليف الخدمات كالتأمين إبالنسبة لعقود اإليجار التشغيلية، تقيد دفعات اإليجار )ب  .47
أساس نظامي آخر يكون  إتباعوالصيانة( على أنها مصروف على أساس قسط ثابت إال إذا تم 

 لخاص بمنفعة المستخدم، حتى إذا لم تكن الدفعات على ذلك األساس.لنمط الوقت ا تمثيليا  
 

 -لعقود اإليجار التشغيلية: اآلتييتعين على المستأجرين إجراء  .44
مجموع دفعات اإليجار الدنيا المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء  (أ)

 -لكل فترة من الفترات التالية:

  ؛بما ال يتجاوز سنة واحدة (3)

 ؛ وما بين سنة واحدة وخمس سنوات (6)

 وأكثر من خمس سنوات. (1)
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ها بموجب عقود إيجار من إستالممجموع دفعات اإليجار الدنيا المستقبلية التي يتوقع  (ب)
 ؛الباطن غير قابلة لإللغاء بتاريخ التقرير

دفعات عقود اإليجار واإليجار من الباطن المعترف بها في بيان األداء المالي للفترة، مع  (ج)
 ؛ وبالغ منفصلة لدفعات اإليجار الدنيا واإليجارات الطارئة ودفعات اإليجار من الباطنم

ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال ال تفاقوصف عام إل  (د)
  -الحصر،:

 ؛األساس الذي يعتمد عليه في  تحديد دفعات اإليجار الطارئة (3)

 ؛ ووشروط تعديل األسعارالشراء  أووجود خيارات وشروط التجديد  (6)

 القيود المفروضة بموجب عقود اإليجار كتلك المتعلقة بالعائد من صافي الفائض  (1)

والدين  أو التوزيعات المماثلة والعائد من المساهمات الرأسمالية واألرباح الموزعة
 اإلضافي والتأجير اإلضافي.

 

 عقود اإليجار في البيانات المالية للمؤجر

 تمويليةعقود اإليجار ال
يصف هذا المعيار كيفية التعامل مع اإليراد المالي المحقق بموجب عقود اإليجار التمويلية  .41

لإلشارة لكافة منشآت  التاجر المؤجر" في هذا المعيار أوويستعمل مصطلح " الصانع المؤجر 
لهذه األصول بغض  أيضا  تتاجر باألصول والتي تعمل كمؤجر  أوالقطاع العام التي تصنع 

نظر عن مقياس أنشطتها التأجيرية والتجارية والتصنيعية. كما يصف المعيار للمنشأة التي ال
تاجرا  مؤجرا  كيفية التعامل مع األرباح والخسائر الناشئة عن نقل  أوتكون مصنعا  مؤجرا  

 األصول.
 

 قد توقع منشآت القطاع العام على عقود إيجار تمويلية بصفتها المؤجر تحت ظروف مختلفة. .46
حيث تتاجر بعض منشآت القطاع العام باألصول بشكل منتظم، فعلى سبيل المثال قد تنشئ 
الحكومات منشآت ألغراض خاصة تكون مسؤولة عن التدبير المركزي لألصول والموارد لكافة 
المنشآت األخرى. وقد توفر مركزة مهام المشتريات فرصة أكبر للحصول على خصومات تجارية 

قد تقوم منشأة الشراء المركزية بشراء أصناف  مناطقالا أخرى، وفي بعض ظروف مرغوب به أو
 مناطقسم هذه المنشآت األخرى. أما في إنيابة عن منشآت أخرى بحيث تنفذ كافة المعامالت ب
سمها وتتضمن مهام مثل هذه السلطات ما إأخرى فقد تشتري منشأة الشراء المركزية األصناف ب

 -يلي:
 ؛ ازمتدبير األصول واللو  (أ)
 أو؛ و/ تأجيرها بموجب عقود تمويلية أونقل األصول عن طريق بيعها  (ب)



 د اإليجارعقو 

   404 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ه من قبل منشآت أخرى وتوفير هذه ستخدامإلإدارة محفظة األصول، كأسطول السيارات،  (ج)
 لشرائها. أوطويلة األجل  أوها بموجب عقود إيجار قصيرة األجل ستئجار األصول إل

 

في معامالت إيجار على نطاق أضيق ولفترات زمنية وقد تدخل منشآت أخرى من القطاع العام  .43
أقل تكرارا. وبشكل خاص لم تعد منشآت القطاع العام في بعض السلطات والتي كانت عادة  
تملك وتشغل أصول بنية تحتية كالطرق واآلبار ومعامل معالجة المياه، تسعى بشكل تلقائي الى  

ذه األصول. وقد تنقل منشآت القطاع العام أصول الملكية الكاملة وتتحمل المسؤولية التشغيلية له
التأجير بموجب عقود إيجار  أوالبنية التحتية الحالية إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق البيع 

تمويلية. إلى جانب ذلك، قد تقوم منشآت القطاع العام بإنشاء أصول مادية طويلة األجل وأصول 
قطاع الخاص بحيث تتحمل منشآت القطاع الخاص البنية التحتية بموجب شراكة مع منشآت ال

بموجب عقد تأجير تمويلي بمجرد إكمال هذه  أومسؤولية األصول عن طريق الشراء الفوري 
تفاقات على فترة رقابة من قبل القطاع الخاص قبل عكس األصول. وفي بعض الحاالت تنص اإل

ل المثال، قد تقوم إحدى الحكومات الملكية ورقابة على األصول من قبل القطاع العام. فعلى سبي
المحلية ببناء مستشفى وتأجير الخدمات المتوفرة فيه لشركة من القطاع الخاص لمدة عشرين 

 بحيث تعود الخدمة بعد هذه الفترة لتصبح تحت سيطرة القطاع العام. عاما  
 

ي على أنها يجب على المؤجرين أن يعترفوا بدفعات اإليجار المستحقة بموجب عقد إيجار تمويل .48
أصول في بياناتهم الخاصة بالمركز المالي. كما يتوجب عليهم عرض مثل هذه األصول كذمم 

 ستثمار في عقد اإليجار.بقيمة تساوي صافي اإلمدينة 
 

بموجب عقد اإليجار التمويلي من  فعليا  تنقل جميع المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية القانونية  .40
دفعات اإليجار المستحقة من قبل المؤجر على أنها تسديد للمبلغ  قبل المؤجر. ولذلك تعامل

 ه وخدماته.إستثمار األصلي واإليراد المالي لتعويض المؤجر عن 
 

 اإلعتراف المبدئي
 

عادة ما يتم تكبد التكاليف األولية المباشرة من قبل المؤجرين وتتضمن مبالغ مثل العموالت  .10
ية التراكمية والتي تنسب مباشرة إلى المفاوضة على عقد والرسوم القانونية والتكاليف الداخل

اإليجار وترتيبه. وتستثني هذه التكاليف المصاريف غير المباشرة مثل تلك المتكبدة من قبل فريق 
مبيعات وتسويق. وفيما يخص عقود اإليجار التمويلي غير تلك التي تشتمل على أصحاب 

التكاليف األولية المباشرة في القياس المبدئي لعقد ُتشمل و المتعاملين باإليجار،  أوالمصانع 
اإليجار التمويلي مستحق القبض وتقلل من مبلغ اإليراد المعترف به خالل مدة عقد اإليجار. ويتم 
تحديد سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار بطريقة ُتشمل فيها التكاليف األولية المباشرة تلقائيا  

ستحق القبض؛ فليست هناك حاجة إلى إضافتها بشكل منفصل. ويتم في عقد اإليجار التمويلي م
المتعاملين باإليجار فيما يخص  أوإستثناء التكاليف المتكبدة من قبل أصحاب المصانع 

المفاوضة على عقد اإليجار وترتيبه من تعريف التكاليف األولية المباشرة. ونتيجة لذلك، ُتستثنى 
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في عقد اإليجار ويتم اإلعتراف بها كمصروف عند اإلعتراف  ستثمارتلك التكاليف من صافي اإل
الخسارة من البيع، والتي تكون في عقد اإليجار التمويلي عادة في بداية مدة عقد  أوبالربح 
 اإليجار.

 

عتراف باإليراد المالي على نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي يجب أن يعتمد اإل .13
 فيما يتعلق بعقد اإليجار التمويلي. ستثمار القائم من  المؤجراإل

 

يهدف المؤجر إلى توزيع اإليراد المالي على طول مدة العقد على أساس نظامي ومنطقي. ويعتمد  .13
المؤجر الدوري الثابت بالنسبة لعقد  إستثمارتوزيع اإليراد هذا على نمط يعكس العائد على صافي 

تكاليف الخدمات، فتتم  بإستثناءالفترة المحاسبية، اإليجار التمويلي. أما دفعات اإليجار المتعلقة ب
ستثمار في عقد اإليجار وذلك لتخفيض كال من المبلغ األصلي واإليراد على حساب إجمالي اإل

 حقق.تالمالي غير الم
 

المؤجر  إستثمارتتم مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة التي تستخدم لحساب إجمالي  .17
ذا كان هناك في عقد اإليجار بش في القيمة المتبقية غير المضمونة  إنخفاضكل منتظم. وا 

في المبالغ المستحقة  إنخفاضاإليراد على مدة عقد اإليجار ويقيد أي  مراجعة توزيعالمقدرة، تتم 
 مباشرة.

 

السياسة المعتمدة من قبل المنشأة بالنسبة  إتباعالتجار المؤجرين  أويجب على الصناع  .14
 الخسائر الناتجة عن بيع األصول خالل الفترة. أوية عند اإلعتراف بالمكاسب للمبيعات الفور 

 
خسائر الناتجة عن  أوإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب تقيد أية مكاسب  .11

ينبغي اإلعتراف بالتكاليف بيع األصول عندما يكون السعر المطبق هو سعر السوق للفائدة. 
المتعاملين باإليجار فيما يخص المفاوضة على عقد  أوالمتكبدة من قبل أصحاب المصانع 

 الخسارة. أواإليجار وترتيبه كمصاريف عند اإلعتراف بالربح 
 

شراء لتتاجر بها الخيار للمشترين المحتملين  أو صولقد تقدم منشآت القطاع العام التي تصنع األ .16
تاجر  أوه. وينشأ عن عقد اإليجار التمويلي ألصل ما والذي يدخل فيه صانع إستئجار  أواألصل 

 -مؤجر األنواع التالية من اإليرادات:
الخسارة الناتجة عن بيع فوري لألصل  أوالخسارة بما يعادل المكسب  أوالمكسب   (أ)

خصم على كمية  أوالمؤجر بسعر بيع طبيعي مما يعكس أي  خصومات تجارية 
 ؛ وشترياتالم

 اإليراد المالي خالل مدة عقد اإليجار. (ب)

 

تاجر مؤجر هو  أوإن إيراد المبيعات المسجل عند بداية عقد اإليجار التمويلي من قبل صانع  .13
، إذا كان أقل، هو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا المستحقة للمؤجر أوالقيمة العادلة لألصل 

 اإليجارأما تكلفة بيع أصل معين محقق عند بداية مدة عقد  والتي تحتسب بمعدل فائدة تجاري.
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القيمة الحالية  مطروحا  منهاالقيمة المسجلة إذا كانت مختلفة، للملكية المؤجرة  أوفهي التكلفة،  
 أوللقيمة المتبقية غير المضمونة. والفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة المبيعات هو المكسب 

ة فيما يتعلق ببيع أللسياسة المتبعة من قبل المنش وفقا  بيع والمعترف بها الخسارة الناتجة عن ال
 .األصول

 
التجارة المؤجرين على الزبائن في بعض األحيان أسعار فائدة أقل من  أوقد يعرض الصناع  .18

مثل هذه األسعار نسبة زائدة في إجمالي اإليراد  إستخدامأسعار اإلقراض العادية، وقد ينتج عن 
ملة المقيدة في وقت البيع. إذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب عن المعا

خسائر ناتجة عن البيع فقط عندما يكون السعر المطبق  أوتسجيل اإليراد المعترف به  كمكاسب 
 العادي للمنشأة والخاص بهذا النوع من المعاملة.  قتراضاإلهو سعر 

 

أنها مصروف عند بداية مدة عقد اإليجار ألنها ترتبط  يعترف بالتكاليف المبدئية المباشرة على .10
 خسارة ناتجة عن البيع. أوالتاجر لمكسب  أوبشكل أساسي بتحقيق المصنع 

 

 -يتعين على المؤجرين تقديم اإلفصاحات التالية لعقود اإليجار التمويلية: .60
ة الحالية ستثمار في عقد اإليجار بتاريخ التقرير والقيممطابقة بين مجموع إجمالي اإل (أ)

لدفعات اإليجار الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير. إضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة 
ستثمار في عقد اإليجار والقيمة الحالية لدفعات اإليجار اإلفصاح عن مجموع إجمالي اإل

 -الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛بما ال يتجاوز سنة واحدة (3)

 ؛ وبين سنة واحدة  وخمس سنوات ما (6)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (1)

 ؛اإليراد المالي غير المحقق (ب)

 ؛القيم المتبقية غير المضمونة المستحقة لصالح المؤجر (ج)

 ؛المخصص المتراكم لدفعات اإليجار الدنيا المستحقة وغير المحصلة (د)

 ؛ ورف به في بيان األداء الماليتاإليجار الطارئ المع (هـ) 

 التأجير الخاصة بالمؤجر. ات يتفاقإل ووصف عام  (و)
 

اإليراد غير المحقق في األعمال مطروحا  منه ستثمار من المفيد غالبا اإلفصاح عن إجمالي اإل .63
 إقتطاعالجديدة المضافة خالل الفترة المحاسبية كمؤشر على نمو األنشطة التأجيرية، وذلك بعد 

 قيم عقود اإليجار الملغاة.
 

 ةعقود اإليجار التشغيلي
يجب على المؤجرين عرض األصول الخاضعة لعقود إيجار تشغيلية في بيانات المركز المالي  .63

 لطبيعة كل أصل من هذه األصول. وفقا  
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عتراف بإيراد اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على أنه إيراد على أساس قسط يجب اإل .67
لنمط الوقت  تمثيليا  آخر يكون  أساس نظامي إتباعثابت خالل مدة عقد اإليجار، إال إذا تم 

 الذي تتناقص فيه الفائدة المشتقة من األصل المؤجر.
 

، التي يتم تكبدها في تحقيق إيراد اإليجار ستهالكاإلعتراف بالتكاليف، بما في ذلك تكاليف اإل .64
المقبوضات المستحقة من الخدمات المقدمة كالتأمين  بإستثناء كمصروف. أما إيراد اإليجار )

يانة( فيقيد كإيراد على أساس قسط ثابت خالل مدة عقد اإليجار حتى إذا لم تكن والص
لنمط الوقت الذي  تمثيليا  أساس نظامي آخر يكون  إتباعالمقبوضات على هذا األساس إال إذا تم 

 تتناقص فيه الفائدة المشتقة من األصل المؤجر.
 

المؤجرون في المفاوضة على عقد ينبغي إضافة التكاليف األولية المباشرة التي يتكبدها  .61
ترتيبه إلى المبلغ المسجل لألصل المؤجر وينبغي اإلعتراف بها كمصروف  أواإليجار التشغيلي 

 خالل مدة عقد اإليجار على نفس األساس الذي يتم اإلعتراف بموجبه بإيراد عقد اإليجار.
 

سجم مع السياسة العادية من ستهالكلألصول المؤجرة القابلة لإل ستهالكتكون سياسة اإليجب  .66
على  ستهالكاإلأصول مماثلة. ويجب أن تحتسب تكلفة  إستهالكالتي يتبعها المؤجر في 

أو بموجب معيار  32في القطاع العاماألساس المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولية 
 إذا كان مناسبا . 13المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

ذات عالقة  تطبق فحوصت قيمة األصل المؤجر، عليها أن إنخفضلكي تحدد المنشاة ما إذا  .63
 الوطنية.  أوفي معايير المحاسبة الدولية و/  القيم الواردة إنخفاضب

 

التاجر المؤجر أي مكسب من البيع عند الدخول في عقد إيجار تشغيلي ألن  أوال يحقق الصانع  .68
 ذلك ال يعادل قيمة البيع.

 

 -اإلفصاحات التالية لعقود اإليجار التشغيلية:يتعين على المؤجرين تقديم  .60
مجموع دفعات اإليجار الدنيا المستقبلية بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل لإللغاء  (أ)

 -وذلك للفترات التالي:

 ؛بما ال يتجاوز سنة واحدة (3)

 ؛ وما بين سنة واحدة وخمس سنوات (6)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (1)

 ؛ وبيان األداء الماليإجمالي اإليجار الطارئ المعترف به في  (ب)

 بالمؤجر. ةات التأجير الخاصيتفاقوصف عام إل  (ج)
 

عادة    اإلستئجار  معامالت البيع وا 
عادة  .30 عادة اإلستئجار تتضمن معاملة البيع وا  هذا  إستئجاربيع أصل معين من قبل البائع وا 

عادة  على نوع ار اإلستئجاألصل من قبل البائع، ويعتمد التعامل المحاسبي مع معاملة البيع وا 
 عقد اإليجار.
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عادة  .33 عتراف بأي زيادة عقد إيجار تمويلي، ال يجب اإل اإلستئجارإذا نتج عن معاملة البيع وا 
نما تؤجل وتخفض ، المستأجر –في عائدات البيع على القيمة المسجلة مباشرة كإيراد للبائع وا 

 أثناء مدة عقد اإليجار.
 

، تكون المعاملة عبارة عن وسيلة يقدم من خاللها  عقد تمويلي اإلستئجارإذا كان عقد إعادة  .33
الزيادة في  إعتبارنه من غير المالئم إاألصل كضمان، ولهذا ف إعتبارالمؤجر المال للمستأجر ب

نما تؤجل هذه الزيادة وتخفض خالل مدة عقد  عائدات البيع على القيمة المسجلة كإيراد، وا 
 اإليجار.

 
عادة .37 عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن المعاملة  اإلستئجار إذا نتج عن معاملة البيع وا 

ذا كان سعر البيع  أوعتراف بأي مكسب تمت حسب القيمة المعقولة، يجب اإل خسارة مباشرة. وا 
خسارة مباشرة، إال إذا تم تعويض  أوعتراف بأي مكسب أقل من القيمة المعقولة، يجب اإل

ن هذا المكسب والخسارة يؤجل إقل من سعر السوق فالخسارة من دفعات اإليجار المستقبلية بأ
األصل. أما إذا  إستخدامويخفض بالتناسب مع دفعات اإليجار خالل مدة الفترة التي يتوقع فيها 

كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، فيجب تأجيل هذه الزيادة عن القيمة العادلة 
 األصل.    إستخداموتخفيضها خالل الفترة التي يتوقع فيها 

 
، العادلةدفعات اإليجار وسعر البيع حسب القيمة و عقد تشغيلي اإلستئجار إذا كان عقد إعادة  .34

 خسارة مباشرة. أوفهذه معاملة بيع عادية ويجب قيد أي مكسب 
 

عادة  .31 بالنسبة لعقود اإليجار التشغيلية، إذا كانت القيمة العادلة في وقت معاملة البيع وا 
عتراف بخسارة مساوية لقيمة الفرق بين لقيمة المسجلة لألصل، يجب اإلأقل من ااإلستئجار 

 القيمة المسجلة والقيمة العادلة مباشرة.
 

أما بالنسبة لعقود اإليجار التمويلية، فليس من الضروري القيام بمثل هذا التعديل إال إذا خفضت  .36
وطني  أوبة دولي و/ لمعيار محاس وفقا  عتراف بهذا التخفيض اإلالضروري القيمة وكان من 

 متعلق بالتخفيض ومعتمد من قبل المنشأة.
 

عادة  .33 تنطبق متطلبات اإلفصاح للمستأجر والمؤجر بشكل متساوي على معامالت البيع وا 
 أوات تأجير معينة إلى اإلفصاح عن أحكام نادرة تفاقإل لتزامات. ويؤدي وصف اإلاإلستئجار

عادة شروط معاملة ا أو يةتفاقغير عادية من اإل  .اإلستئجارلبيع وا 
 

عادة  .38 لمعيار المحاسبة  وفقا  بشكل منفصل اإلستئجار قد يشترط اإلفصاح عن معامالت البيع وا 
 .3العام في القطاع الدولي 
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 نتقاليةإأحكام 
للتراكم المحاسبي بما يتفق مع  له إعتماديجب تطبيق كافة أحكام هذا المعيار من تاريخ أول  .30

ستثناء ما يتعلق باألصول المؤجرة التي لم يعترف إ، بلية في القطاع العاممعايير المحاسبة الدو 
لقطاع العام، حيث لن في انتقالية بموجب معيار محاسبة دولي آخر بها كنتيجة لألحكام اإل 

سريان  إنتهاءتطبيق أحكام هذا المعيار على مثل هذه األصول إال عند الضروري يكون من 
لقطاع العام. وال يجب أن يعيق وجود في االمحاسبة الدولي اآلخر نتقالي في معيار الحكم اإل 
للتراكم المحاسبي بما  نتقالية في معايير أخرى بأي حال من األحوال التطبيق الكاملاألحكام اإل 

 .يتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحاد فإن اإل، ي القطاع العامفبالرغم من وجود أحكام انتقالية ضمن معيار محاسبة دولي آخر  .80
متثال بشكل كامل ستحقاق المحاسبي على اإلمبدأ اإل إعتماديشجع المنشآت التي هي في طور 

 ألحكام ذلك المعيار بأسرع وقت ممكن.
 

تحاد على تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي من قبل المنشآت يشجع اإل  31الفقرة  إلىبالرجوع  .83
في متثال لمعايير المحاسبة الدولية لمحاسبي والتي تنوي اإلستحقاق ات مبدأ اإلإعتمدالتي 

كما صدرت ولكنه ال يشترط ذلك. إذا لم يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي، يعتبر القطاع العام 
رصيد أي عقد إيجار تمويلي موجود من السابق بأنه حدد بالشكل المناسب من قبل المؤجر 

 . ألحكام هذا المعيار وفقا  ويجب احتسابه 
 

متثال لمعايير ستحقاق المحاسبي والتي تنوي اإلت مبدأ اإلإعتمدقد يكون للمنشآت التي كانت قد  .83
عقود إيجار تمويلية موجودة من السابق وقيدت كأصول  في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

تحاد تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي على عقود يشجع اإل في بيان المركز المالي.  إلتزامات
، لتزاماتاإليجار التمويلية الموجودة. وقد يؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى إعادة قيد األصول واإل

 فقط عندما يطبق المعيار بأثر رجعي.  لتزاماتحيث يشترط إعادة قيد هذه األصول واإل
 

 31يتعين على المنشأة التي قامت مسبقا  بتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .87
( أن تطبق التعديالت الواردة في هذا المعيار بأثر رجعي لكافة عقود اإليجار التي 6003)

في حال عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  أوت بها وفقا  لذلك المعيار، إعترف
(، أن تطبق التعديالت بأثر رجعي لكافة عقود اإليجار المبرمة منذ تطبيق 6003) 31العام 

 مرة األولى والمعترف بها وفقا  لذلك المعيار. ذلك المعيار لل
 

( للمنشآت فترة 3003) 37تمنح األحكام اإلنتقالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .84
تصل إلى خمس سنوات لإلعتراف بكافة عقود اإليجار بدء من تاريخ تطبيقها للمرة األولى. وقد 

( في 3003) 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تستمر المنشآت التي قامت مسبقا  بتطبيق
 ا  من تاريخ تطبيق ذلك المعيار للمرة األولى.إعتبار اإلنتفاع من الفترة اإلنتقالية لمدة خمس سنوات 

 

 31أ. يتعين على المنشأة التي طبقت مسبقا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 38
ناصر األراضي في عقود اإليجار غير المنتهية في ( أن تعيد تقييم تصنيف ع6002)

أ على أساس المعلومات القائمة عند 38تاريخ تبنيها التعديالت المشار إليها في الفقرة 
بدء تلك العقود. وينبغي أن تعترف بعقد اإليجار المصنف مؤخرا على أنه عقد إيجار 

 ،"السياسات المحاسبية 1ع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطا تمويلي بأثر رجعي وفقا  
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. لكن إن لم يكن لدى المنشأة المعلومات الالزمة التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
 لتطبيق التعديالت بأثر رجعي، فإنه يتعين عليها: 

تطبيق التعديالت على عقود اإليجار تلك بناء على الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تبنيها  (أ)
 يالت؛ والتعد

عتراف باألصل وااللتزام المرتبطين بعقد إيجار أرض مصنف مؤخرا على أنه عقد إيجار إلا (ب)
تمويلي بقيمهما العادلة في ذلك التاريخ؛ وُيعترف بأي فرق بين تلك القيم العادلة في الفاض 

 أو العجز المتراكم. 
 

 تاريخ النفاذ
ي المفعول للبيانات المالية السنوية التي ينبغي أن تطبق المنشأة هذا المعيار عندما يصبح سار  .81

بعد ذلك. ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي  أو 6003يناير  3تغطي الفترات التي تبدأ في
، فعليها اإلفصاح عن 6003يناير  3حال قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار في فترة تبدأ قبل 

 تلك الحقيقة.
 

التحسينات على معايير أ من خالل 38أ و 60وتمت إضافة الفقرتين  60و 31تم حذف الفقرتين  أ. 38
. ويجب على المنشأة تطبيق تلك 6030الصادرة في نوفمبر  المحاسبة الدولية في القطاع العام

. ومن 6036يناير  3التعديالت للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
، فإنها 6036يناير  3. وفي حال طبقت المنشأة التعديالت لفترة تبدأ قبل المحبذ التطبيق المبكر

 ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
 

"ترتيبات  16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 62و 62و 68تم تعديل الفقرات ب. 38
لك تنشأة تطبيق . وينبغي على الم6033الصادر في أكتوبر المانح" امتياز تقديم الخدمات:

. 6038يناير  3أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغّطي الفترات على ا تالتعديال
 فإنه، 6038يناير  3 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديال طبقتوُيحّبذ التطبيق المبكر. وفي حال 
اسبة الدولي في القطاع في الوقت ذاته معيار المحأن تطبق ينبغي عليها االفصاح عن ذلك و 

 8أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 86و 2 تينوالتعديالت على الفقر  16العام 
 32ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 302و 2و 8 اتوالتعديالت على الفقر 
والتعديالت  61أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 368و 6 تينوالتعديالت على الفقر 

 .   13أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 316و  2 تينعلى الفقر 
   

في ستحقاق المحاسبي، كما هو محدد في معايير المحاسبة الدولية عندما تعتمد منشأة معينة مبدأ اإل .86
 هذا فإن المعيارألغراض التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ هذا ، يطبق هذا المعيار، القطاع العام

بعد  أو عتمادينطبق على البيانات المالية السنوية للمنشأة والتي تغطي الفترات التي تبدأ من تاريخ اإل
 هذا التاريخ.

 

 (6003) 31سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الصادر في عام "عقود اإليجار"  37يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .83
3003. 
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 أساس اإلستنتاجات
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   37يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

يير لمجلس معا 6001في عام  كنتيجة لمشروع التحسينات العامة 31تم مراجعة معيار المحاسبة الدولي 
 المحاسبة الدولية.

 

 خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في  . 3جإستنتا

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة بين 
ايير الدولية إلعداد التقارير المالية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والمع

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  لمنشآت القطاع العام.
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها وبين  . 3إستنتاج
المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية إلعداد  المعايير الدولية إلعداد التقارير

التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة 

ام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات للقطاع الع
معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما 

إلعداد التقارير يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في "المقارنة مع المعايير الدولية 
 المالية" المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديالت المقترحة على 3003في مايو  . 7إستنتاج
. وقد تلخصت أهداف كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له ۱معيارا  من معايير المحاسبة الدولية

مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار والتعارض ضمن 
جراء تحسينات أخرى". وقد تم إصدار معايير المحاسبة الدولية  المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وا 

 .3007النهائية في ديسمبر 
 

، إلى معيار المحاسبة 3003، الصادر في ديسمبر 37سبة الدولي في القطاع العام . إستند معيار المحا4إستنتاج
. وفي أواخر عام 3007( والذي أُعيد إصداره في ديسمبر 3003"عقود اإليجار" )المنقح عام  33الدولي 
، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع 3007

، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا  بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع ۲عامال
 .3007العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

 

ينه بعد تحس 33قـام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي  . 1إستنتاج
تفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديالت  وا 
التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 

                                           
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية  ۱

بأنها عايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس هذه المعايير الم
يير تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحاالت، عدل المجلس معا

 المحاسبة الدولية بدال  من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.
 

أصبحت لجنة القطاع العام هي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس اإلتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف   ۲
 .3004نوفمبر  اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في
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لية اإلطالع على الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي خدمة اإلشتراك الشاملة في مجلس معايير المحاسبة الدو 
 وفي(. www.iasb.orgأسس اإلستنتاجات في الموقع اإللكتروني للمجلس على العنوان التالي: 

 المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحاالت
 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح به،

 

نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  33تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي    6إستنتاج
التعديالت  33. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 3007الصادرة بعد ديسمبر

. ويعود 3007الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر  الالحقة الناجمة عن المعايير
سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق 

ير المالية على منشآت القطاع العام  المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقار
 بشأنها. ولم يشكل رأيا  

 

تحسينات مجلس معايير المحاسبة نتيجة  31مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 6001الصادرة في عام  الدولية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

محاسبة قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات على معيار ال  3ستنتاجإ
الصادرة عن مجلس  تحسينات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالواردة ضمن  33الدولي 

وتزامنت عموما  مع أسباب المجلس لتنقيح المعيار.  3000معايير المحاسبة الدولية في إبريل 
القطاع  وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لم يكن يوجد سبب يخص

 العام وراء عدم تبني التعديل. 

http://www.iasb.org/
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا اإلرشاديرافق 

 

 تصنيف عقود اإليجار

إن الهدف من الرسم البياني الوارد في الصفحة التالية هو المساعدة في توضيح عقد اإليجار  3تنفيذ
تشغيليا . فالعقد التمويلي هو العقد الذي تنتقل بموجبه كافة المخاطر  أوا  تمويليا  كان عقد سواء  

 العقد التمويلي. بإستثناءوالعوائد المرتبطة بملكية أصل معين، أما العقد التشغيلي فهو أي عقد 
 

 ال تعكس األمثلة المبينة في هذا الرسم بالضرورة جميع الظروف المحتملة التي يمكن بوجودها 3تنفيذ
تصنيف العقد على أنه عقد تمويلي، وال يجب بالضرورة تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد 
إيجار تمويلي بموجب المسلك المتبع في هذا الرسم. يعتمد تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد 

 (.31تشغيلي على جوهر العملية وليس على شكل العقد )الفقرة رقم  أوتمويلي 
 

 داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار.تشير األرقام الموضوعة  7تنفيذ
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مؤشرات أخرى قد تؤدي إن  وجدت منفردة أو مجتمعة إلى 
 (36تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي )

يتحمل المستأجر خسائر المؤجر الناتجة عن اإللغاء  
/أ(36)  

ييرات ن تغيتحمل المستأجر المكاسب/ الخسائر الناتجة ع
/ب(36في القيمة العادلة المتبقية )  

عر للمستأجر الخيار في تمديد اإليجار بسعر أقل من س
/ ج(36السوق )  

 عقد اإليجار التمويلي
 عقد اإليجار التشغيلي

 تصنيف عقود اإليجار

أمثلة على حاالت تؤدي بطبيعتها إلى تصنيف العقد 
نفصلة أو ( تطبيق م31على أنه عقد إيجار تمويلي )

  .مجتمعة

 / أ(31نقل الملكية بنهاية مدة عقد اإليجار )

 /أ(31عقد اإليجار يتضمن خيار صفقة شراء )

دي مدة عقد اإليجار تشكل الجزء األكبر من العمر اإلقتصا
/ج(31لألصل )  

قيمة القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا تصل إلجمالي ال
/د(31العادلة لألصل تقريبا  )  

(31طبيعة متخصصة )  

(31ال يمكن إستبداله بسهولة )  

(31يعتبر جوهر المعاملة لعقد اإليجار التمويلي )  

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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 محاسبة عقود اإليجار التمويلية من قبل المؤجر
 

 تشير األرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار 4تنفيذ

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

ينشأ عن عقد اإليجار التمويلي نوعين من اإليرادات 
 -هما:

مكسب أو خسارة يعادل المكسب أو الخسارة  (أ)
 الناتجة عن بيع فوري لألصل المؤجر

 .(16خالل مدة عقد اإليجار)اإليراد المالي  (ب)

 عقد التأجير التمويلي

هل المؤجر 
 صانع أم تاجر

يعترف بالمكسب أو الخسارة الناتجة عن البيع 

الفوري لألصل المؤجر وفقا للسياسة المتبعة عادة 

(. تنطبق على 45من قبل المنشأة في المبيعات)

الحساب أحكام خاصة بالمكاسب والخسائر حيث 

ئدة منخفضة بشكل مفتعل في عقد تطبق أسعار فا

 (.44اإليجار )

يعترف 
بالمجموع كذمة 
عند بداية عقد 

 (48اإليجار )

خالل مدة عقد 
 اإليجار

تخفض بقيمة دفعات اإليجار 

والقيمة المتبقية عند إستالمها 

(25.) 

توزع إلنتاج إيراد 

دوري ثابت على صافي 

اإلستثمار القائم في 

 (. 8عقد اإليجار )

لي اإلستثمار في إجما

عقد اإليجار = دفعات 

اإليجار الدنيا + القيمة 

المتبقية غير المضمونة 

(8.) 

اإليرررراد المرررالي غيرررر المت قررر  = 

إجمرررررالي اإلسررررررتثمار فرررررري عقررررررد 

ي منررررر  القيمرررررة  اإليجررررار مارومرررررا

ال اليرررة إلجمرررالي اإلسرررتثمار فررري 

 (. 8عقد اإليجار )

 

- 

 نعم ال
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 المستأجر محاسبة عقود اإليجار التمويلية من قبل
 
 

 تشير األرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار. )الشكل 1تنفيذ
 .على الصفحة التالية(

 

 ات اإليجار الدنياحساب القيمة الحالية لدفع

 التسجيل كإلتزامات
هل يتوقع نقل الملكية عند  

 نهاية مدة عقد اإليجار؟

إستهالك األصل 
بنفس طريقة األصول 

 (76المملوكة )

إستهالك األصل  على 
فترة أقل من مدة العقد 

 (76أو عمره المفيد )

 تحديد عامل الخصم
هل من العملي تحديد سعر  

في عقد الفائدة الضمنية  
 (38اإليجار؟ )

عامل الخصم هو 
سعر الفائدة الضمنية 

في عقد اإليجار     
(38) 

عامل الخصم هو سعر 
اإلقتراض  المتزايد 
الخاص بالمستأجر 

(38) 

 عقد اإليجار التمويلي

(8حساب الدفعات الدنيا لإليجار )  

 تحديد عامل الخصم
هل قيمة الدفعات الدنيا لإليجار  

مة العادلة لألصل؟ أقل من القي
(38) 

تسجل القيمة الحالية 
للدفعات الدنيا 

لإليجار على أنها 
لتزامات  أصل وا 

(38) 

القيمة العادلة ألصل 
معين واإللتزامات 

المسجلة على األصل   
 (38)  

 التسجيل كأصل

تخفض إلتزامات اإليجار بقيمة اإليجارات 
المستحقة بعد تجنيب قيمة التكلفة المالية 

(74) 
 
توزع التكلفة المالية إلنتاج سعر فائدة دوري 

 (74وثابت على اإللتزام القائم)

 

 

عند بداية عقد 
 اإليجار

من خالل 
 شروط العقد
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عادة   التي تؤدي إلى عقود اإليجار التشغيليةاإلستئجار معامالت البيع وا 
 

عادة  6تنفيذ  أوتشغيلي مكسب التي تؤدي إلى عقد إيجار اإلستئجار قد ينشأ عن معاملة البيع وا 
خسارة يعتمد تحديدهما وطريقة معالجتهما على القيمة المسجلة والقيمة العادلة وسعر البيع 

 لألصل المؤجر. ويبين الجدول التالي  متطلبات هذا المعيار في ظروف مختلفة.

 

 
 

 

سعر البيع المثبت بالقيمة 
 (61فقرة ال) العادلة 

القيمة المسجلة 
المساوية للقيمة 

 المعقولة

القيمة المسجلة األقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة األعلى 
 من القيمة المعقولة

 ال مكسب بالمكسب مباشرة اإلعتراف ال مكسب المكسب

 بالخسارة مباشرة اإلعتراف ال خسارة ال خسارة  الخسارة

سعر البيع أقل من القيمة 
 (28)الفقرة العادلة 

القيمة المسجلة المساوية 
 مة المعقولةللقي

القيمة المسجلة األقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة األعلى 
 من القيمة المعقولة

 (3ال مكسب )مالحظة  بالمكسب مباشرة اإلعتراف ال مكسب المكسب

الخسارة التي ال تعوض 
 المستقبلية دفعاتالمن 

بأقل من سعر  إليجارل
 السوق

 (3)مالحظة  بالخسارة مباشرة اإلعتراف بالخسارة مباشرة اإلعتراف

الخسارة التي يتم 
 دفعاتال تعويضها من

إليجار بأقل ل المستقبلية 
 من سعر السوق

طفائها طفائها تأجيل الخسارة وا   ( 3)مالحظة  تأجيل الخسارة وا 

سعر البيع المثبت بالقيمة 
 (61فقرة ال) العادلة 

القيمة المسجلة المساوية 
 للقيمة المعقولة

المسجلة األقل من القيمة 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة األعلى 
 من القيمة المعقولة

طفاءه  المكسب طفاؤه  تأجيل المكسب وا  تأجيل المكسب وا 
 (3)مالحظة 

طفاؤه  تأجيل المكسب وا 
 (7)مالحظة 

 (3)مالحظة  ال خسارة  ال خسارة  الخسارة
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التي يفترض التعامل معها إن وقعت بموجب  تمثل هذه األجزاء من الجدول الظروف :  3مالحظة 
أن تدون القيمة المسجلة ألصل معين حسب  31من المعيار. وتتطلب الفقرة  31الفقرة 

عادة   .اإلستئجارالقيمة العادلة إذا كان خاضعا  للبيع وا 

في حال كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، يجب تأجيل الزيادة على القيمة  :  3مالحظة 
طفاؤها على مدى  الفترة التي يتوقع فيها   (.37األصل. )الفقرة  إستخدامالعادلة وا 

المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة وسعر البيع عندما تكون القيمة المسجلة قد دونت  :  7مالحظة 
 .31للفقرة  وفقا  حسب القيمة العادلة 

 

 حساب معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار التمويلي
 

( من مستأجري األصول المكتسبة بموجب عقود إيجار تمويلية 38يتطلب هذا المعيار )الفقرة  3تنفيذ
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار كلما كان ذلك عمليا . وتتطلب الفقرة  يقوموا باحتسابأن 
من المستأجرين توزيع دفعات اإليجار بشكل متناسب على التكلفة المالية والتناقص في  74
 ياتإتفاقمعدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار.  تحدد العديد من  إستخدامالقائم  ب الدين

 يةإتفاقاإليجار معدل الفائدة الضمني بوضوح بينما ال يتوفر ذلك في بعض منها، فإذا لم تحدد 
اإليجار معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، سيحتاج المستأجر إلى حساب هذا المعدل 

ستعانة بالحاسبات المالية والجداول التي تحسب عادلة القيمة الحالية ويمكنه اإلم إستخدامب
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بشكل مباشر. أما إذا لم تتوفر هذه الوسائل فتستطيع 

 فيما اإلرشادمعادلة القيمة الحالية لحساب هذا المعدل يدويا. يوضح هذا  إستعمالالمنشآت 
حتساب معدل الفائدة هما: طريقة الصواب والخطأ وطريقة تعارف عليهما إليلي طريقتان م

تقدير القيمة البينية )أي الواقعة بين قيم محددة(، ويذكر أن كال الطريقتين يستخدم معادلة 
 القيمة الحالية الشتقاق معدل الفائدة.

 

مويل، وتحسب القيمة يتوفر الكثير من مشتقات معادالت القيمة الحالية في كتب المحاسبة والت 8تنفيذ
 الحالية لدفعات اإليجار الدنيا عن طريق المعادلة التالية:

 
  3 - 3         +   ص         ق.ح)د. إ. د( =    س  

 ك   +ع(3)         ع      +ع( ك     3)   
  -حيث تكون:

 ق.ح. = القيمة الحالية
 د.إ.د  = دفعات اإليجار الدنيا

 قية المضمونةس    = القيمة المتب
 ص   = الدفعة الدورية المنتظمة

 ع     = معدل الفائدة الضمني الدوري في عقد اإليجار ويعبر عنه بكسر عشري
 ك     = عدد الفترات في مدة عقد اإليجار
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 مثـال 
للحصول على سيارة على أساس عقد إيجار تمويلي، بحيث تكون  يةإتفاقتدخل الدائرة س في  0تنفيذ

وحدة عملة، وتبلغ دفعات اإليجار  310000لسيارة عند بداية عقد اإليجار القيمة العادلة ل
وحدة عملة. أما مدة العقد فهي أربع سنوات والقيمة  10430السنوية المستحقة ومتأخرة الدفع 

اإليجار أية خدمات أخرى  يةإتفاقوحدة عملة، وال تقدم  300000المتبقية المضمونة هي 
تكون الدائرة س مسؤولة عن كافة تكاليف تشغيل السيارة بما في ذلك توفير السيارة. و  بإستثناء

اإليجار هذه ال تحدد معدل الفائدة الضمني في عقد  يةإتفاقالتأمين والوقود والصيانة. كما أن 
، وتعلن العديد من المؤسسات المالية سنويا   %3المتزايد للدائرة  قتراضاإلاإليجار، ويبلغ سعر 
 .%30و %301سيارات بمعدالت فائدة تتراوح ما بين عن قروض مؤمنة بال

 

 طريقة الصواب والخطأ 
مما يعني أنه يجب على المستأجر أن يقوم "بأفضل  –يكون الحساب عبارة عن عملية تكرارية 30تنفيذ

إليجار ويقارن النتيجة مع ل الدنيا لدفعاتلتخمين" حول معدل الفائدة وأن يحسب القيمة الحالية 
صل المؤجر عند بداية عقد اإليجار. إذا كانت النتيجة أقل من القيمة القيمة العادلة لأل

، أما إذا كانت النتيجة المعقولة، فهذا يعني أن معدل الفائدة الذي تم اختياره كان عاليا  جدا  
. إن معدل الفائدة الضمني أكبر من القيمة العادلة فمعناه أن معدل الفائدة كان منخفضا  جدا  

هو المعدل الذي يستعمل عندما تكون القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا في عقد اإليجار 
 مساوية للقيمة العادلة لألصل المؤجر عند بداية عقد اإليجار.

 
 %3ها المتزايد البالغ إقتراضمثل معدل  -أفضل تقدير إستعمالقد تبدأ الدائرة س حساباتها ب 33تنفيذ

حيث تقدم على سبيل  –ها أعلى سعر مجدي ، وتستعمل عندجدا   ا  والذي يعد منخفض سنويا  
. وبعد إجراء للقروض المؤمنة بالسيارة والذي سيكون عاليا  جدا   سنويا   %30يبلغ  ا  المثال سعر 

 .سنويا   %801عدد من عمليات الحساب ستصل إلى المعدل الصحيح وهو 
 

إليجار( المبينة ل دنياال دفعاتالولحساب سعر الفائدة، تستعمل الدائرة معادلة القيمة الحالية ) 33تنفيذ
 -أعاله حيث يكون:

 

 ع= معدل الفائدة السنوي بالكسر العشري  4ك=   300000س= 
 310000المحصلة ق.ح)د. إ. د( =   10430ص= 

 

 )األرقام مقربة( كالتالي: سنويا  ( 0003) %3المتزايد للدائرة س الذي يبلغ   قتراضاإلوبمعدل  37تنفيذ
 

  3      - 3           10430+         300000ق.ح)د. إ. د(  =   
     (3+0003)4         0003              (3+0003)4   
   

   =30630  +380700 
   =360030 
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المتزايد هي أكبر من القيمة العادلة  قتراضاإلمعدل  إستعمالعن )د. إ. د(  الناتجة  إن  ق.ح 34تنفيذ
يجار أكبر. يجب على الدائرة إجراء لألصل المؤجر، لذلك يكون المعدل الضمني في عقد اإل

 -حسابات على معدالت أخرى لتحديد المعدل الفعلي )األرقام مدورة( كما يلي:
 

  معدل فائدة منخفض جدا    310637=  %301ق.ح)د. إ. د( بسعر 
  معدل فائدة مرتفع جدا    340040=   %30ق.ح)د. إ. د( بسعر 
  ائدة مرتفع جدا  معدل ف   340634=   %0ق.ح)د. إ. د( بسعر 
 جدا  معدل فائدة منخفض   310777=   %8ق.ح)د. إ. د( بسعر 
 معدل فائدة صحيح  310000=  %801ق.ح)د. إ. د( بسعر 

 

لتوزيع دفعات اإليجار بشكل متناسب  %801معدل الفائدة البالغ  إستخدامتقوم الدائرة اآلن ب 31تنفيذ
 مبين في الجدول أدناه. على التكلفة المالية والتناقص في دين اإليجار كما هو

 

 طريقة تقدير القيمة البينية
يتطلب حساب معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار من قبل المستأجر أن يقوم أوال  بحساب  36تنفيذ

وآخر منخفض جدا. وتستخدم الفروقات )بالقيمة المطلقة(  القيمة الحالية لمعدل فائدة مرتفع جدا  
القيمة الحالية الفعلية الصافية لتقدير معدل الفائدة بين النتائج التي تم الحصول عليها و 

يمكن تقدير ، %30و %3البيانات المتوفرة أعاله إلى جانب نتائج القيم  إستعمالالصحيح. وب
 المعدل الفعلي من بين قيم محددة  )األرقام مدورة( كما يلي:

 

 (310000 – 360030)أي  30030، بفرق = 360030=    %3ق.ح بسعر 
 (310000 – 340040)أي     060، بفرق = 340040=  %30عر ق.ح بس

 

 30030(     %3 - %30+ ) %3ع = 
                 (30030  +060)  

 =3% ( +7% x 001) 
 =3%  +301% 
 =801% 

لتسجيل عقد اإليجار في دفاترها وتوزع  %801اآلن تستخدم الدائرة س سعر الفائدة البالغ   33تنفيذ
تناسب بين التكلفة المالية والتناقص في دين اإليجار كما هو مبين في دفعات اإليجار بشكل م

 الجدول أدناه.
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 التوزيع التناسبي لدفعات اإليجار )األرقام مدورة(
 8السنة  1السنة  6السنة     3السنة    0السنة      

فتتاحية إلالقيمة الحالية ا
 اإليجار  لتزاماتإل

310000 310000 330606 380330 340333 

 30300 30170 30844 30331 - مصروف الفائدة
 *340333 70800 70181 70704 - النقص في دين اإليجار
 - 340333 380330 330606 310000 دين اإليجار عن اإلقفال

 

 .متضمنة تسديد القيمة المتبقية المضمونة* 
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 33مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 32 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 معيار من رئيسي بشكل مستمد "عقود اإليجار" 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

كجزء من  33والمتضمن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  عقود اإليجار"" 33 الدولي المحاسبة
 يلي وفيما. 3000التحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة في إبريل 

 : 33 الدولي المحاسبة ومعيار 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات
 المحاسبة معيار ضمن 33 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 37 العام القطاع في الدولي
 .العام القطاع

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 في" المالي األداء بيان" مصطلح إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 3الدولي المحاسبة معيار
 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 ". الدخل بيان" فهو 33

 في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 
 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 33 الدولي المحاسبة معيار

 المصطلحات تعريفات مجموعة ضمن" العادلة القيمة" تعريف 33 الدولي المحاسبة معيار يشمل 
 وارد أنه حيث التعريف، هذا 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل ال حين في. الفنية
 (. 3 الفقرة) منفصل بشكل المنشور" المعّرفة المصطلحات قائمة" في

 عقد تصنيف توضح إضافية تطبيق إرشادات 37 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 قبل من التمويلي اإليجار عقد ومعاملة المستأجر قبل من التمويلي اإليجار عقد ومعاملة اإليجار
 . التمويلي اإليجار عقد في الضمنية الفائدة سعر وحساب المؤجر
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 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ إعداد التقارير بعداألحداث 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 معايير مجلس نشره الذي "العمومية ميزانيةال لتاريخ الالحقة األحداث"( 2114 عام في المنقح) 41

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي.  الدولية المحاسبة
 من بتصريح وذلك 41الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإلتحاد التابع

 .ر الماليةإلعداد التقاري الدولية معاييرال مؤسسة
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 3 سي إي لندن ستريت، كانون 41 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير ليةالما التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
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 األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير -41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2143يناير  41

 
في  "األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير " 43بة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار المحاس

 . 2114من عام  ديسمبر
 

 43، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2116وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خالل معايير القطاع العام  43ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (2144)الصادرة في أكتوبر  2144التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (2141 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 
  41قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في الجدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تم إلغاءه
2144 

يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 46
2141 

يناير لمحاسبة الدولية في القطاع العام معايير ا التحسينات على  جديد أ42
2141 
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 6002ديسمبر 
 41 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 التقارير إعداداألحداث بعد تاريخ 

 المحتويات
 

 الفقرة 
 4 ..................................................................................الهدف

 3-2 .......................................................................... النطاق  .....
 1 .................... .تعريفات ..........................................................

 8-6 ..... البيانات المالية لإلصدار ................................................... إعتماد
 46-9 ................... ................................................... عتراف والقياسإلا

 44-41 ................................ .التقرير........... إعدادمعدلة بعد تاريخ ال األحداث
 44-42 ......................... .....التقرير.........إعداد معدلة بعد تاريخ الغير  األحداث

 46-43 .......................... ...................المشابهة التوزيعات أو األرباح الموّزعة
 21-41 ............... ........................................................ إستمراية المنشأة

 21 ............... ....................................إعادة الهيكلة ...................
 44-26 ................................................................اإلفصاح ..............
 21-26 ................ ...............................اإلصدار.. إعتماداإلفصاح عن تاريخ 
 29-28  ..................ل الظروف في تاريخ إعداد التقرير............تحديث اإلفصاح حو 

 44-41 ............... .التقرير..........إعداد غير المعدلة بعد تاريخ  األحداثاإلفصاح عن 
 44-42 .............. ........................تاريخ النفاذ ......................................

 43 ..............................(2114)43المحاسبة الدولي في القطاع العامسحب معيار 
  التعديالت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرىالملحق: 

  اتأساس اإلستنتاج
  41مقارنة مع معيار المحاسبة الدولية 
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 في مبين "التقارير إعداد لتاريخ الالحقة األحداث " 43 امالع القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 43-4 الفقرات
 في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 43 العام

 في التغيرات المحاسبية، السياسات" 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار قدموي. "العام القطاع
 اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات
 .الواضحة
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 الهدف
 -إن الهدف من هذا المعيار هو وصف: .4

 ؛تاريخ إعداد التقريرالمالية لتعكس الوقائع بعد  متى يتوجب على المنشأة أن تعّدل بياناتها (أ)
 و

إصدار البيانات  إعتماداإلفصاحات التي على كل منشأة تقديمها حول التاريخ الذي تم فيه  (ب)
 . تاريخ إعداد التقريرالمالية، وحول وقائع ما بعد 

 
شأة المستمرة، إذا كما يستلزم القرار أن ال تقوم المنشأة بإعداد بياناتها المالية على أساس المن

 . مناسبا   فتراض المنشأة المستمرة ليس أمرا  إتشير إلى أن  تاريخ إعداد التقريركانت وقائع ما بعد 
 

 النطاق
المحاسبي أن تطّبق هذا  اإلستحقاقيجب على كل منشأة تعرض بياناتها المالية بموجب مبدأ  .2

 فصاح عنها.التقارير ولدى اإلإعداد بعد األحداث المعيار لدى محاسبة 
 

 األعمال الحكومية.مؤسسات  إستثناءبينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .4
 

الصادرة عن مجلس معايير  " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام " توضح  .3
ولية إلعداد المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الد

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مؤسسات األعمال 
 الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "عرض البيانات المالية". 

 

 تعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناه: .1

، هي الوقائع (Events after the reporting date) تاريخ إعداد التقريربعد داث اإلح
البيانات  إعتمادالتقرير وتاريخ إعداد التي تحدث بين تاريخ سواء اإليجابية أم غير اإليجابية، 

 المالية لإلصدار. ويمكن تمييز نوعين من الوقائع: 
)وقائع  تاريخ إعداد التقريرنت قائمة في على الظروف التي كا الوقائع التي تقّدم دليلا  (أ)

 و (؛تاريخ إعداد التقريرمعدلة بعد 
)وقائع غير معدلة بعد  تاريخ إعداد التقرير لدالة على الظروف التي ظهرت بعدوالوقائع ا (ب)

 (.تاريخ إعداد التقرير
 

ي هذا ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى ف
 المعرفة ، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحاتهذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 البيانات المالية لإلصدار  إعتماد
، من الضروري أن تاريخ إعداد التقريرالوقائع تتفق مع تعريف وقائع ما بعد ن مفي سبيل تحديد أي  .6

هو  تاريخ إعداد التقريرالبيانات المالية لإلصدار. ف إعتمادوتاريخ  اريخ إعداد التقريرتنمّيز بين 
عتماد تاريخ آخر يوم في الفترة التي تغطيها التقارير الخاصة بالبيانات المالية. أما تاريخ اإل
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يئة صاحبة لإلصدار فهو تاريخ اليوم الذي تحصل فيه البيانات المالية على الموافقة من الفرد أو اله
إن رأي التدقيق يصدر حول  السلطة لصياغة هذه البيانات في شكلها النهائي الجاهز لإلصدار.

اإليجابية هي جميع الوقائع، سواء  تاريخ إعداد التقريرهذه البيانات المالية النهائية. ووقائع ما بعد 
البيانات المالية لإلصدار،  إعتمادالتقرير وتاريخ إعداد أم غير اإليجابية، التي تحدث بين تاريخ 

 إعتماد)ب( العجز، أو أو  نشر إعالن عن صافي الفائض )أ( حتى لو حدثت هذه الوقائع بعد
نشر معلومات أخرى مختارة ذات صلة بالبيانات )ج( البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها، أو 

 المالية.

 

عتمادقد تتباين عملية إعداد و  .1 ضمن جهات ار لدى مختلف أنواع المنشآت البيانات المالية لإلصد ا 
و مشتركة بينها. وقد تعتمد العملية على طبيعة المنشأة وعلى هيكل الهيئة أاختصاص محددة 

التي تتبعها إلعداد البينات المالية المشرفة والمتطلبات القانونية المتعلقة بتلك المنشأة واإلجراءات 
البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة  إعتمادية وصياغتها في شكلها النهائي. وقد تقع مسؤول

على عاتق رئيس دائرة التمويل المركزية )أو المسؤول المالي/ المحاسبي الرئيسي مثل المراقب أو 
البيانات المالية الموحدة للحكومة ككل فقد تقع بشكل مشترك  إعتمادالمحاسب العام(. أما مسؤولية 
ة التمويل المركزية )أو مسؤول التمويل الرئيسي مثل المراقب المالي على عاتق كل من رئيس دائر 

 أو المحاسب العام( ووزير المالية )أو َمن هو في منزلته(. 

 
في بعض الحاالت، قد يتطلب األمر من المنشأة أن تقّدم بياناتها المالية لهيئة أخرى )مثل هيئة  .8

عتماد. وقد تملك هذه الهيئة ئية لعملية اإلتشريعية كالبرلمان أو مجلس محلي( وذلك كخطوة نها
السلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات المالية المدققة. وفي حاالت أخرى، قد يكون تقديم 
البيانات للهيئة األخرى مجرد مسألة برتوكولية أو عملية روتينية إذ قد ال تملك الهيئة األخرى 

عتماد إلصدار البيانات المالية وسيتم تحديد تاريخ اإلالسلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات. 
 في سياق السلطة المختصة. 

 

 اإلعتراف والقياس
 

اإلصدار، قد يعلن مسؤولون حكوميون  نوايا  إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرفي الفترة الواقعة بين  .9
لك النوايا الحكومية المعلنة إحدى الحكومات فيما يتعلق بمسائل معينة. ويعتمد تقرير ما إذا كانت ت

إمكانية تقديم مزيد من المعلومات حول الظروف )أ( عتراف بها كوقائع معدلة أم ال على تتطلب اإل
ن كان هناك  تاريخ إعداد التقريرالقائمة عند  إثبات كاف أن باإلمكان إنجاز تلك النوايا وبأن )ب( وا 

عتراف بالوقائع ن النوايا الحكومية إلى اإلذلك األمر سيتم. في معظم الحاالت، لن يؤدي إعال
 ما يؤهل مثل هذا اإلعالن لإلفصاح عنها كوقائع غير معدلة. غالبا  المعدلة. بل 

  



 األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

 43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام           329 

 التقرير إعدادتاريخ المعدلة بعد األحداث 
 

يتوجب على المنشأة أن تعّدل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع معّدلة  .41
 .يخ إعداد التقريرتار بعد 

 

التي تتطلب من المنشأة أن تعّدل المبالغ  تاريخ إعداد التقريرفيما يلي أمثلة عن الوقائع المعدلة بعد  .44
  -المعترف بها في بياناتها المالية أو أن تعترف ببنود لم تعترف بها في السابق:

من المنشأة، نظرا   لقضية قضائية والتي تتطلب تاريخ إعداد التقريرالتسوية الصادرة بعد  (أ)
تعدل المنشأة ، تاريخ إعداد التقريرلتزام قائم في إلكونها تؤكد على أن المنشأة عليها أصال 

أي مخصص معترف به سابقا  فيما يتعلق بقضية المحكمة هذه وفقا  لمعيار المحاسبة 
 أو أنها " المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة " 49الدولي في القطاع العام 

تعترف بمخصص جديد. وال تفصح المنشأة عن اإللتزام المحتمل فقط ألن التسوية تقدم 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23أدلة إضافية قد ُينظر فيها وفقا  للفقرة 

49. 

 إستالم معلومات بعد تاريخ إعداد التقرير تؤكد على أن قيمة أحد األصول قد إنخفضت (ب)
التقرير، أو أن مبلغ الخسارة من إنخفاض معترف به سابقا  خاص بذلك  عند تاريخ إعداد

 -األصل يحتاج إلى تعديل. فعلى سبيل المثال:
ما يؤكد على أن هناك خسارة  غالبا  إفالس أحد المدينين بعد تاريخ إعداد التقرير  (4)

موجودة قبل تاريخ إعداد التقرير في حساب ذمم مدينة وأن المنشأة بحاجة إلى 
 يل القيمة المرحلة في حساب الذمم المدينة؛ وتعد

على صافي  قد يكون دليال   تاريخ إعداد التقريربيع مخزون المستودعات بعد  (2)
 ؛ تاريخ إعداد التقريرقيمتها القابلة للتحقق عند 

أو عائدات األصول المباعة  تاريخ إعداد التقريرتحديد تكلفة األصول التي تم شراؤها بعد  (ج)
 ؛اد التقريرتاريخ إعدقبل 

 مع  تقريرمحصل خالل فترة القيمة اإليراد ال إقتسامب تاريخ إعداد التقريرتخاذ قرار بعد إ (د)

 ؛  تقريرية مشاركة إيرادات سارية خالل فترة الإتفاقحكومة أخرى بموجب 

بتحديد دفعات مكافآت األداء التي ستعطى لفريق العمل  تاريخ إعداد التقريربعد تخاذ قرار إ ( هـ)
لدفع هذه  تاريخ إعداد التقريرستداللي قائم عند إلتزام قانوني أو إذا كان لدى المنشأة أي إ

 والدفعات كنتيجة لوقائع حدثت قبل ذلك التاريخ؛ 

 حتيال أو أخطاء ُتظهر أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.إكتشاف عمليات إ  )و(
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 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد األحداث 
جب على المنشأة أن ال تعّدل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع يتو  .42

 .تاريخ إعداد التقريرغير معدلة بعد 
  

 -:تاريخ إعداد التقريروفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .44

ادلة، يحدث القيمة الع إلىالممتلكات حين تكون المنشأة قد تبنت سياسة دورية إلعادة تقييم  (أ)
البيانات  إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرنخفاض في القيمة العادلة للممتلكات بين إ

تاريخ نخفاض في القيمة العادلة بحالة الممتلكات عند وعادة ال يرتبط اإل، المالية لإلصدار
 ، بل إنه يعكس الظروف التي ظهرت في الفترة الالحقة.  لذا، رغم سياسةإعداد التقرير

التي تتبناها، إال أن المنشأة ال يجوز أن تعّدل المبالغ المعترف بها في  إعادة التقييم الدورية
، ال تقوم المنشأة بتحديث المبالغ المفصح عنها وكذلكبياناتها المالية عن الممتلكات. 
، على الرغم من أنها قد تضطر إلى تاريخ إعداد التقريربالنسبة للممتلكات كما كانت عند 

 و ؛29قديم إفصاح إضافي بموجب الفقرة ت

 تاريخ إعداد التقريرتشغيل برامج خدمة مجتمع معينة، بعد حين تقرر منشأة مسؤولة عن  (ب)
بياناتها المالية، أن تقّدم/ توزع فوائد إضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  إعتمادوقبل 

المعترف بها في بياناتها على المشاركين في تلك البرامج، ال تعّدل المنشأة المصاريف 
المالية في فترة التقرير الحالية، رغم أن الفوائد اإلضافية قد تكون مطابقة لشروط اإلفصاح 

 .29كوقائع غير معدلة بموجب الفقرة 
 

 المشابهة التوزيعاتأو  الموزعة حاألربا
 

، يتوجب التقرير تاريخ إعدادقتراح أو إعلن األرباح الموزعة أو توزيعات مشابهة بعد إإذا تم  .43
 . تاريخ إعداد التقريرعند  إلتزاماتعلى المنشأة أن ال تعترف بهذه التوزيعات ك

 

قد تظهر األرباح الموزعة في القطاع العام على سبيل المثال عندما تكون إحدى منشآت القطاع   .41
 العام مسؤولة عن مراقبة وتوحيد البيانات المالية لمشروع قطاع حكومي فيه حصص ملكية

لها. كما أن بعض منشآت القطاع العام تتبنى إطار إدارة مالية، مثل نماذج  خارجية يوزع أرباحا  
"المشتري المورد"، مما يتطلب منهم دفع توزيعات الدخل للمنشأة المسيطرة، مثل الحكومة 

   المركزية.    
 

نه يتم إقرار أرباح في حال تم اإلعالن عن أرباح أسهم أو توزيعات مماثلة على المالكين )أي أ .46
األسهم أو التوزيعات بشكل مناسب بحيث ال يتم تحديدها حسب تقدير المنشأة( بعد تاريخ التقرير 
وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية، فال يتم اإلعتراف بأرباح األسهم أو التوزيعات 

. ويتم اإلفصاح عن ذلك الوقت ال يوجد إلتزام حالي  فيالمماثلة كإلتزام في تاريخ التقرير ألنها 
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أرباح األسهم أو التوزيعات المماثلة هذه في المالحظات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 . وال تتضمن أرباح األسهم أو التوزيعات المماثلة إستعادة لرأس المال.4العام

 

 إستمرارية المنشأة
الئمة أم ال، هو أمر يفترض أن تدرسه كل إن تحديد ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة م .71

بالمنشآت المستقلة عن الحكومة ككل.  ا  إرتباطمنشأة. إال أن تقييم المنشأة المستمرة قد يكون أكثر 
ألن الحكومة التي تتبع  ، قد ال تكون إحدى الهيئات الحكومية المستقلة منشأة مستمرة نظرا  فمثال  

طاتها إلى جهة حكومية أخرى. وليس إلعادة الهيكلة هذه أي لها تلك المنشأة قد تقرر نقل كل نشا
 تأثير على تقييم المنشأة المستمرة للحكومة نفسها.

 

ستمرارية المنشأة في حال قرر إعلى المنشأة أن ال تعد بياناتها المالية على أساس  .71
، أن هناك يرتاريخ إعداد التقر المسؤولون عن إعداد البيانات المالية أو الهيئة الحاكمة، بعد 

 نية لتصفية المنشأة أو وقف أعمالها، أو أنه ال يوجد بديل واقعي إال القيام بذلك. 

 

عند تقييم ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة مالئمة للمنشأة المستقلة، على المسؤولين عن  .49
ن العوامل. وتتضمن م كبيرا   هم عددا  إعتبار إعداد البيانات المالية و/أو الهيئة الحاكمة أن يأخذوا ب

وحدات ـلل ةـهذه العوامل األداء الحالي والمتوقع للمنشأة، وأي إعادة هيكلة معلن عنها أو محتمل
ستمرار التمويل الحكومي، والمصادر المحتملة للتمويل البديل، إذا لزم إحتمالية إالتنظيمية، ومدى 

 األمر.   

 
من الموازنة، فإن المسائل المتعلقة بالمنشأة  في حالة المنشآت التي تمول عملياتها بشكل أساسي .21

 المستمرة ال تثار عادة إال إذا أعلنت الحكومة عن نيتها وقف التمويل عن المنشأة.
 

ن لم تكن من  .24 الحكومية، أن تكون ممولة ذاتيا بشكل المؤسسات قد ُيطلب من بعض الجهات، وا 
ستخدمين لمثل هذه المنشآت، قد يشير تسترد تكلفة السلع والخدمات من المكامل أو أساسي، وأن 

إلى ضرورة إعادة النظر  تاريخ إعداد التقريرالتدهور في النتائج التشغيلية أو المركز المالي بعد 
  في ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة ال زالت مالئمة أم ال.  

 

إبراز هذا المنشأة على  إذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد مالئمة، ُيلزم هذا المعيار .22
األمر في بياناتها المالية. إن تأثير مثل هذا التغيير سيعتمد على الظروف الخاصة بالمنشأة، مثل 
ما إذا كان سيتم نقل العمليات إلى منشأة حكومية أخرى، أو ستباع أو تصفى. والبد من الوصول 

 واجبا   أمرا   لتزاماتلألصول واإلرحلة المإلى حكم مناسب عند تحديد ما إذا كان التغيير في القيمة 
 أم ال. 

 

 ، فمن الضروري أيضا النظر فيما إذا كان إذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد مالئمة .24
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إضافية أو ينتج عنه شروط في عقود الدين تؤدي  إلتزاماتالتغير في الظروف يؤدي إلى نشوء 
 ية.جار  إلتزاماتإلى إعادة تصنيف ديون معينة ك

 
 -عمليات إفصاح معينة في حال: 4 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي   .23

في ستمرارية المنشأة. فمعيار المحاسبة الدولي إلم يتم إعداد البيانات المالية على أساس  (أ)
ستمرارية المنشأة، إيتطلب في حال عدم إعداد البيانات المالية على أساس  4القطاع العام
فصاح عن هذا األمر، إلى جانب اإلفصاح عن األساس الذي أعدت البيانات أن يتم اإل

 المنشأة منشأة مستمرة؛ أو إعتبارالمالية عليه والسبب الذي حال دون 
بالشكوك الجوهرية المتعلقة بالوقائع أو كان المسؤولون عن إعداد البيانات المالية على علم  (ب)

قد تنشأ  ستمرار كمنشأة مستمرة.ة المنشأة على اإلحول قدر  كبيرا   رتيابا  إتثير الظروف التي 
معيار المحاسبة . ويتطلب تاريخ إعداد التقريربعد  الوقائع أو الظروف التي تتطلب إفصاحا  

 أن يتم اإلفصاح عن مثل هذه الشكوك. 4 في القطاع العامالدولي 

 إعادة الهيكلة
تعريف واقعة غير قابلة مع  اد التقريرتاريخ إعدحين تتطابق إعادة هيكلة تم اإلعالن عنها بعد  .21

ويوجد إرشادات حول إجراء عمليات اإلفصاح المالئمة بما يتوافق مع هذا المعيار. فيتم للتعديل، 
. 9المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المخصصات المتعلقة بإعادة الهيكلة في بعتراف اإل

ل أحد مكونات المنشأة، شكوكا  حول قدرة الشركة وال تثير إعادة الهيكلة، لمجرد أنها تتضمن نق
فإن ذلك  تاريخ إعداد التقريرستمرارية كمنشأة مستمرة. وحين يعلن عن إعادة الهيكلة بعد على اإل

المعترف بها قد  لتزاماتيشير إلى أن المنشأة لم تعد منشأة مستمرة وأن طبيعة وقيمة األصول واإل
 تتغير.

 

 اإلفصاح
 إلصدارا إعتماداح عن تاريخ اإلفص

ذا كانت هناك  إعتماديتوجب على المنشأة اإلفصاح عن تاريخ  .26 البيانات المالية لإلصدار. وا 
هيئة أخرى تملك الصلحية لتعديل البيانات المالية بعد اإلصدار، على المنشأة أن تفصح عن 

 هذه الحقيقة.
 

المالية لإلصدار، حيث أن البيانات المالية  البيانات إعتمادمن المهم للمستخدمين معرفة متى تم  .21
ّطالع إ. كما أن من المهم للمستخدمين أن يكونوا على تاريخ إعداد التقريرال تعكس الوقائع بعد 

على الظروف النادرة التي يملك فيها أي شخص أو مؤسسة صالحية تعديل البيانات المالية بعد 
ات التي قد تملك سلطة تعديل البيانات المالية اإلصدار. ومن األمثلة على األشخاص أو الهيئ

منها والبرلمان أو أي هيئة مندوبين  بعد اإلصدار الوزراء والحكومة التي تشّكل المنشأة جزءا  
منتَخبة. إذا تم إدخال تغييرات، تصبح البيانات المالية المعدلة مجموعة جديدة من البيانات 

 المالية.  
 

 



 األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

 43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام           344 

  تاريخ إعداد التقريرفي  تحديث اإلفصاح حول الظروف
 

البيانات المالية  إعتماد، لكن قبل تاريخ إعداد التقريرإذا حصلت أي منشأة على معلومات بعد  .28
، على المنشأة أن تحّدث تاريخ إعداد التقريرلإلصدار، حول الظروف التي كانت قائمة عند 

 اإلفصاحات المتعلقة بتلك الظروف، في ضوء المعلومات الجديدة.
 

 

حتاج المنشأة في بعض الحاالت إلى تحديث اإلفصاحات في بياناتها المالية بحيث تعكس ت .29
البيانات المالية لإلصدار،  إعتمادلكن قبل  تاريخ إعداد التقريرالمعلومات التي حصلت عليها بعد 

حتى حين ال تؤثر المعلومات على المبالغ التي تعترف بها المنشأة في بياناتها المالية. وأحد 
على  تاريخ إعداد التقريراألمثلة على الحاجة إلى تحديث اإلفصاحات هو عندما يتوفر إثبات بعد 

ضافة إلى النظرتاريخ إعداد التقريركانت موجودة عند  محتملة إلتزامات فيما إذا كان عليها  . وا 
 لمحتمال لتزامأن تعترف بمخصص معين اآلن أم ال، على المنشأة تحديث إفصاحاتها حول اإل

 في ضوء ذلك اإلثبات.
 

 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد األحداث اإلفصاح عن 
 

إذا كانت األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ التقرير هي أحداث هامة، فإن عدم  .41
اإلفصاح عنها قد يؤثر على القرارات اإلقتصادية للمستخدمين التي تُتخذ على أساس البيانات 

 دث غير المؤديـامة تخص الحـليه، ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة هالمالية. وع
 -إلى تعديل بعد تاريخ التقرير:

 

 ؛ وطبيعة الواقعة (أ)
 تقدير تأثيرها المالي، أو بيان يفيد بأن مثل هذا التقدير ال يمكن إجراؤه. (ب)

 
تصدر بشكل عام عند والتي  تاريخ إعداد التقريرفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .44

 -:اإلفصاح
نخفاض كبير فوق العادة في قيمة الممتلكات المسجلة بالقيمة العادلة، حيث يكون هذا إ (أ)

، بل ناتج عن الظروف تاريخ إعداد التقريرنخفاض غير مرتبط بحالة الممتلكات عند اإل
 ؛تاريخ إعداد التقريرالتي طرأت منذ 

أن تقّدم/ توّزع منافع إضافية كبيرة في المستقبل  تقرر المنشأة بعد تاريخ إعداد التقرير (ب)
بشكل مباشر أو غير مباشر للمشاركين في برامج خدمة المجتمع التي تديرها، ولهذه 

 على المنشأة؛بارز المنافع اإلضافية تأثير 
لكل  تملُّك أو التصرف بمنشأة كبيرة مسيطر عليها أو تنويع مصادر التنفيذ لكل أو تقريبا   (ج)

 ؛ تاريخ إعداد التقريرالتي تتوالها إحدى المنشآت في ذلك الوقت بعد األنشطة 
ستمرار في إحدى العمليات أو في برنامج رئيسي، أو التصرف إعالن خطة لعدم اإل (د)

برنامج لأو غير مستمرةإلى عملية  نسبتهاالتي يمكن  لتزاماتباألصول أو تسوية اإل
)يمكن . لتزاماتصول أو لتسوية تلك اإليات ملزمة لبيع تلك األإتفاقبرام إلرئيسي، أو 
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إيجاد إرشادات حول معالجة العمليات المتوقفة واإلفصاح عنها في معيار المحاسبة الدولي 
 أو الوطني ذي العالقة الذي يتناول العمليات المتوقفة(؛ 

 المشتريات الرئيسية والتصرف باألصول؛   ( هـ)
 ؛إعداد التقرير تاريخدمار مبنى رئيسي من جّراء حريق بعد  (و)
أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع إعالن أو بدء تنفيذ عملية إعادة هيكلة رئيسية ) (ز)

 (؛49العام 
صدور تشريع ينص على إعفاء المنشآت أو األفراد من القروض الممنوحة لهم كجزء من  (ح)

 برنامج ما؛
ر األصول أو أسعار في أسعا تاريخ إعداد التقريرحدوث تغييرات هائلة غير طبيعية بعد  (ط)

 صرف العمالت األجنبية؛ 
في حالة المنشآت الخاضعة لضريبة الدخل أو ما يعادلها، التغيير في معدالت الضريبة أو  (ي)

والتي لها تأثير واضح على  تاريخ إعداد التقريرقوانينها التي يتم سنها أو إعالنها بعد 
إيجاد إرشاد حول محاسبة الضرائب يمكن الضريبية الحالية والمؤجلة ) لتزاماتواإل صولاأل

 (؛ في المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع ضرائب الدخل

تاريخ ، مثل إصدار ضمانات هامة بعد محتملة إلتزاماتلتزامات هامة أو إالدخول في  (ك)
 و؛ إعداد التقرير

 . التقرير إعدادتاريخ بدء محاكمة قضية كبيرة ناشئة فقط عن وقائع حدثت بعد  (ل)
 

 تاريخ النفاذ
للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو  على المنشأة تطبيق هذا المعيار .42

ويجب على المنشأة أن تفصح عن  .خ. ومن المحبذ تطبيقه قبل هذا التاري6002يناير  4بعد 
 التطبيق إذا تم قبل ذلك التاريخ.

 

 "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات " قطري عن 42الفقرة تعديل تم. أ26
 التي السنوية المالية للبيانات التعديل ذلك المنشأة تطبق أن ينبغي. 6040 يناير في الصادرة
 فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 6044 يناير 4 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي
 . مبكرة

 

في المحاسبي، كما هو معّرف في معايير المحاسبة الدولية  اإلستحقاقأساس  تعتمد المنشأةحين  .44
المالي، بعد تاريخ النفاذ هذا، يطبق هذا المعيار على البيانات  تقرير، ألغراض الالقطاع العام

 عتماد.المالية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ اإل
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 (6004) 41في القطاع العام  سحب معيار المحاسبة الدولي
اإلحداث بعد تاريخ إعداد  " 43يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .43

 .2114الصادر في عام  "التقارير
 



 إعداد التقاريرتاريخ األحداث بعد 

  346 )الملحق(43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الملحق
 التعديلت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى

 

"المخصصات، اإللتزامات  49ولي في القطاع العام في معيار المحاسبة الد 81تم تعديل الفقرة  
 -بحيث تنص على ما يلي: واألصول المحتملة"

 

تخذته اإلدارة أو هيئة إدارية عليا قبل تاريخ التقرير حول إعادة الهيكلة إلى نشوء إال يؤدي قرار   .81
 -ير بما يلي:إلتزام تعاقدي نافع في تاريخ التقرير إال إذا قامت المنشأة قبل تاريخ التقر 

 بدأت تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو (أ)

أعلنت عن الخصائص الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة لتلك الجهات المعنية بها بطريقة  (ب)
 محددة بشكل كافي بحيث توجد توقع صحيح لديهم بأن المنشأة ستنفذ إعادة الهيكلة. 

 

ئصها الرئيسية لتلك الجهات إذا بدأت المنشأة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو أعلنت عن خصا
المعنية بعد تاريخ التقرير فقط، ُيطلب إجراء اإلفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

، إذا كانت إعادة الهيكلة هي عملية هامة وكان من "األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير" 43العام 
لمستخدمين التي تُتخذ على أساس الممكن أن يؤثر عدم اإلفصاح على القرارات اإلقتصادية ل

 البيانات المالية. 
 

السنة، يتم تعديل اإلشارات إلى  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعمول به في الشهر/
بحيث تشير  "األحداث بعد تاريخ التقرير" 43الطبعة الحالية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ."األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير" 43ولي في القطاع العام لمعيار المحاسبة الد
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 أساس اإلستنتاجات
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   43يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 يرمعاي مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 6002 عام في الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   .4إستنتاج

اسة المجلس في تحقيق المقاربة القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سي
بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  لمنشآت القطاع العام.
 

قطاع العام على أساس اإلستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها إن معايير المحاسبة الدولية في ال  .2إستنتاج
وبين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار 

د التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير الدولي إلعدا
مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح 
ع متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطا

المقارنة مع المعايير الدولية إلعداد  "العام وما يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 
 المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. " التقارير المالية

 
تعديالت المقترحة على ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بال2112في مايو   .4إستنتاج

كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت  4الدولية معيار من معايير المحاسبة 44
تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار والتعارض  أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "

جراء تحسينات تم إصدار معايير وقد أخرى".  ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وا 
 .2114المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 

 
، إلى معيار 2114، الصادر في ديسمبر 43إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .3إستنتاج

والذي أُعيد إصداره في  " األحداث بعد تاريخ التقرير "( 4999)المنقح عام  41المحاسبة الدولي
 2، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية2114. وفي أواخر عام 2114ر ديسمب

في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا  بين 
سمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في دي

2114. 
 

بعد تحسينه  41قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي   .1إستنتاج
تفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديالت   وا 

 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل  -جهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدوليةتم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل ال 4

ير بأنها المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس هذه المعاي
ير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحاالت، عدل المجلس معايير تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقار 

 المحاسبة الدولية بدال  من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.
 

ام مجلـس اإلتحـاد الـدولي للمحاسـبين بتغييـر تكليـف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام عنـدما قـ هيأصبحت لجنة القطاع العام   ۲
 .2113اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 



إعداد التقارير الماليةتاريخ األحداث بعد   

   348 43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ساس اإلستنتاجات لأ

التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 
لدولية اإلطالع في مجلس معايير المحاسبة ا خدمة اإلشتراك الشاملةالوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 

 (.www.iasb.orgعلى أسس اإلستنتاجات في الموقع اإللكتروني للمجلس على العنوان التالي: 
 المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحاالت وفي

  .العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اتاإلستنتاج أساس يوضح به، المتعلق الدولي
 

نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير  41تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج
 42. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2114المالية الصادرة بعد ديسمبر

ير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر التعديالت الالحقة الناجمة عن المعاي
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع 2114

بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في تلك المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 رأيا بشأنها.على منشآت القطاع العام ولم يشكل 

 
 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة

 6002 عام في الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 على أجريت التي يحاتالتنق بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 1إستنتاج

 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 41الدولي المحاسبة معيار
 المجلس مع عموما   واتفق 2118 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة "

ستنتج. المعيار تنقيح أسباب على األخير  العام القطاع في ةالدولي المحاسبة معايير مجلس وا 
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iasb.org/
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 41مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 40 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 بشكل مستمد " األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير" 43 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 "العمومية الميزانية تاريخ بعد األحداث "( 2114 عام في منقحال) 41الدولي المحاسبة معيار من رئيسي
 المعايير على التحسينات" من كجزء   41الدولي المحاسبة معيار على أجري الذي التعديل ويتضمن
 معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما. 2118 مايو في الصادرة "المالية التقارير إلعداد الدولية

 : 41 الدولي المحاسبة ومعيار 43 العام القطاع يف الدولي المحاسبة
 المستمرة المنشأة افتراض يكون حيث أنه إلى 43 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشير 

 لألصول المسجلة القيمة على التغير هذا أثر تحديد في معين حكم إصدار ُيطلب مالئم، غير
 (. 22 الفقرة) يةالمال البيانات في بها المعترف واإللتزامات

 التفويض تاريخ حول إضافية إيضاحات 43 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.8و 1و 6 الفقرات) باإلصدار

 المحاسبة معيار ضمن 41الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 
 منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 43 العام القطاع في الدولي
 .العام القطاع

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،43 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 حقوق/األصول صافي" مصطلحي إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 41الدولي المحاسبة معيار
 المصطلحان أما. 43 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" التقارير إعداد تاريخ"و" الملكية

 ". العمومية الميزانية تاريخ" و" الملكية حقوق" فهما 41الدولي المحاسبة معيار في المرادفان
 في له يكون والذي ،"الدخل" مصطلح 43 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم ال 

 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 41 الدولي المحاسبة معيار
 المحاسبة معيار يشمل ال حين في ،"التقارير إعداد تاريخ" تعريف 43الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 ". العمومية الميزانية لتاريخ" تعريفا   41 الدولي
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بمعايير   ض"األدوات المالية: اإلفصاح والعر  " 51ُاستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عترافإلاألدوات المالية: ا " 82و  "األدوات المالية: العرض " 82المحاسبة الدولية في القطاع العام 

ُتطبق هذه المعايير على البيانات المالية السنوية  . " األدوات المالية: اإلفصاحات "  03و  "سوالقيا
وتم  51لذلك، لم يعد ُيطبق المعيار  . ونتيجة  8350يناير  5التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 .سحبه
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ب

 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العقارات اإلستثمارية

 

 شكـر وتقديـر
 44 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا ويحتوي.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي" العقارات اإلستثمارية( "2442 عام في المنقح)

 للمحاسبين الدولي لالتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 44الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على

 .المالية
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
إلعداد  الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 المملكة أتش، سأك 1 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 24 الطابق األول وعنوانها ،التقارير المالية
 .المتحدة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 األخرى والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون باستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 العقارات اإلستثمارية -61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 61تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2464يناير 

 
من عام  ديسمبرفي  " العقارات اإلستثمارية " 61في القطاع العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

2446 . 
 

 61، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2441وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

اع العام من خالل معايير القط 61ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (2466 أكتوبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2464 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (2442" )الصادر في ديسمبر الزراعة " 22 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 

  61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

هتم إلغاء  2466أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  

 2442 ديسمبر 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 62

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 62

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف 22

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 44

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 12

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 12

 2464يناير القطاع العام معايير المحاسبة الدولية في  التحسينات على  تعديل 12
 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ12
 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد ب12
 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 12
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الفقرة 
 المتأثرة

 طبيعة
 األثر

 معيار التأثير

 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 11
 2464يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ646
شجرة 
القرار 

 التوضيحية

 2464يناير لدولية في القطاع العام معايير المحاسبة ا التحسينات على  تعديل
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  اتأساس اإلستنتاج

  شجرة القرار التوضيحية

  44معيار المحاسبة الدولي  مقارنة مع 

 



  العقارات اإلستثمارية

 442 61طاع العام المحاسبة الدولي في الق معيار                

 

 

 جميع تتساوى. 642-6 الفقرات في مبين "العقارات اإلستثمارية" 61 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق وفي منه الهدف سياق في 61 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات
 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى قدمةم"و اإلستنتاجات أساس
 وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 2 العام القطاع

 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات
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 الهـدف 
ومتطلبات اإلفصاح ذات  اإلستثمارية للعقاراتعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية يهدف هذا الم . 6

 العالقة. 
 

 النطاق
المحاسبي أن تطبق  اإلستحقاق بموجب مبدأيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية  .2

 .اإلستثمارية العقاراتهذا المعيار في محاسبة 
 
 القطاع الحكومي. مؤسسات إستثناءب قطاع العامينطبق هذا المعيار على منشآت ال .2
 

الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .4
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد 

المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مؤسسة األعمال الحكومية التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير 
 . "عرض البيانات المالية" 6في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
المالية  بما في ذلك القياس في البيانات العقارات اإلستثماريةيتطرق هذا المعيار مع محاسبة  .1

على البيانات المالية  قد إيجار تمويلي والقياسالمحتفظ بها بموجب ع العقارات اإلستثماريةلمستأجر 
والمؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي. وال يتعامل هذا المعيار مع األمور  العقارات اإلستثماريةلمؤجر 

 -، والتي تشمل:"عقود اإليجار" 62 في القطاع العامالتي تمت تغطيتها في معيار المحاسبة الدولي 
 ؛تشغيلية أوار تمويلية تصنيف عقود اإليجار كعقود إيج (أ)

معيار المحاسبة  أيضا  )أنظر  العقارات اإلستثماريةبإيراد اإليجار المحقق من  اإلعتراف (ب)
 ؛"التبادليةمعامالت ال"اإليراد من  2 في القطاع العامالدولي 

 ؛القياس في البيانات المالية لمستأجر الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي (ج)

عقد إيجار اته في إستثمار في صافي لممتلكات المؤجرة البيانات المالية لمؤجر القياس في ا (د)
 .تمويلي

عادة اإل ( هـ)  ؛ وستئجارمحاسبة عمليات البيع وا 

 اإلفصاح عن عقود اإليجار التمويلية والتشغيلية. )و( 
 

 

 -ال ينطبق هذا المعيار على كل مما يلي: .1

معيار المحاسبة لقة بالنشاط الزراعي )أنظر األصول البيولوجية المعنية باألرض والمتع (أ)
 (؛ و "الزراعة" 22الدولي في القطاع العام 

المعادن، والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير  ستخراجكتشاف إلإلحقوق المعادن وا (ب)
 المتجددة المشابهة.

  تعريفـات
 -:لها للمعاني التالية المحددة وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .2
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المبلغ المعترف به  المعيار( هي)ألغراض هذا  (Carrying amount) القيمة المسجلة
 لألصل في بيان المركز المالي.

 
القيمة العادلة لتقدير آخر  أوالمدفوعة  المعادلالنقد  أوهي المبلغ النقدي ( Cost)التكلفة 
 إنشاؤه. أوه إمتالكأصل معين  في وقت  كتسابمعطى إل 

 
جزء  أو –مبنى  أوهي الممتلكات )أرض  (Investment property) اإلستثمارية اتالعقار 

من زيادة القيمة  أوكليهما( المحتفظ بها لتحقيق مكاسب من اإليجارات  أومن مبنى 
 -المحتفظ بها لما يلي: إستثناءكليهما، ب أو الرأسمالية

 أو؛ اض إداريةألغر  أوالخدمات،  أوتزويد السلع  أوفي اإلنتاج  مستخداإلل (أ)
 للبيع ضمن سياق العمليات الطبيعي. (ب)
 

هي الممتلكات المحتفظ  (occupied property-Owner) الممتلكات التي يشغلها المالك
توريد  أوالمستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي( لكي تستخدم في إنتاج  أوبها )من قبل المالك 

  ألغراض إدارية. أوالخدمات  أوالسلع 
 

صطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا ُتستخدم الم
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 حصة العقارات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي
 

كن تصنيف ومحاسبة حصة العقارات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار يم .8
كانت العقارات تلبي تعريف العقارات )أ( ية إذا، وفقط إذا، إستثمار تشغيلي على أنها عقارات 

لألصل  12–26ويستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة المبين في الفقرات)ب( ية ستثمار اإل
بديل  إختياريتوفر بديل التصنيف هذا على أساس كل عقار على حدة. إال أنه عند المعترف به. و 

التصنيف هذا لحصة عقارات محتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، يتم 
نموذج القيمة العادلة.  إستخدامية بإستثمار محاسبة جميع العقارات المصنفة على أنها عقارات 

تصنيف هذا، ُتشمل أي حصة مصنفة بهذه الطريقة في اإلفصاحات التي بديل ال إختياروعند 
 .58-58تقتضيها الفقرات 

 
 اإلستثمارية العقارات

الية في سمأحتفاظ بالممتلكات للحصول على اإليجار وزيادة القيمة الر يمكن لمنشآت القطاع العام اإل .2
مشاريع القطاع  إستثناءبام )عدد من الحاالت، فعلى سبيل المثال قد يتم تأسيس منشأة قطاع ع

الحكومي( إلدارة محفظة ممتلكات حكومية على أساس محاسبي، وفي هذه الحالة تعرف الممتلكات 
الممتلكات التي يحتفظ بها إلعادة البيع  إستثناءب، العقارات اإلستثماريةالتي تحتفظ بها هذه المنشأة 

ع عام أخرى بممتلكات للحصول على خالل السياق الطبيعي للعمليات، وقد تحتفظ منشآت قطا
ستخدامو  الرأسماليةزيادة القيمة  أواإليجارات  النقد الناتج عنها في تمويل أنشطتها األخرى )تقديم  ا 
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الحكومات المحلية مبنى معين لغرض  أوالخدمات(. فعلى سبيل المثال، قد تتملك إحدى الجامعات 
خدمات،  أوتوريد سلع  أوأموال وليس إلنتاج  كتسابتأجيره على أساس تجاري ألطراف خارجية إل

 . أيضا   اإلستثمارية العقاراتويطلق على هذا النوع من الممتلكات، 
 

كليهما، لذلك  أو الرأسماليةزيادة القيمة  أولكسب بدل اإليجارات  اإلستثمارية بالعقارات اإلحتفاظيتم  .64
ها من األصول األخرى التي تحتفظ بها تولد تدفقات نقدية أكثر من غير  اإلستثمارية العقارات فإن

المباني التي تسيطر عليها  أوعن غيرها من األراضي  العقارات اإلستثماريةالمنشأة. وهذا ما يميز 
منشآت القطاع العام، بما في ذلك الممتلكات التي يشغلها المالك. وقد يولد توريد السلع والخدمات 

، فعلى سبيل المثال قد تستعمل أيضا  لتدفقات النقدية الممتلكات ألغراض إدارية(  ا إستخدام أو)
جزئية  أومنشآت القطاع العام مبنى معين لتقديم السلع والخدمات لمستقبليها مقابل تغطية كاملة 

التدفقات تنسب بالمبنى لتسهيل إنتاج السلع والخدمات، بينما ال  اإلحتفاظللتكلفة. ومع ذلك، يتم 
نما ل . وينطبق أيضا  التزويد  أوألصول األخرى المستعملة في عملية اإلنتاج النقدية للمبنى فقط وا 
على الممتلكات التي  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 62 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 يشغلها المالك.
 

يوجد في بعض سلطات القطاع العام ترتيبات إدارية معينة كأن تسيطر المنشأة على أصل مملوك  .66
انونيا  من قبل منشأة أخرى، فعلى سبيل المثال، قد تسيطر إحدى الدوائر الحكومية وتكون مسؤولة ق

معينة تملكها قانونيا  الدولة. وفي مثل هذه الحاالت تعني اإلشارة إلى الممتلكات التي  يعن مبان
 ي بياناتها المالية.يشغلها المالك تلك الممتلكات التي تشغلها المنشأة والتي تعترف بهذه الممتلكات ف

 

  -:العقارات اإلستثماريةفيما يلي أمثلة على    .62

طويلة األجل وليس لبيعها على المدى القصير  ليةرأسمااألرض المحتفظ بها لزيادة قيمة  (أ)
ل ذلك األرض التي تحتفظ بها مستشفى معين لزيادة اومث خالل السياق الطبيعي للعمليات.

 .عها في وقت تكون فيه مجزية في المستقبلالتي يمكن بي ليةالرأسماالقيمة 

ت مستقبلية غير محددة حاليا . )إذا لم تحدد منشأة معينة ستعماالاألرض التي يحتفظ بها إل (ب)
لتقديم خدمات كتلك  إشغالهابأنها ستستعمل األرض كممتلكات يشغلها المالك، بما في ذلك 

لبيعها على المدى القصير خالل  أوية، التي تقدمها الحدائق العامة لألجيال الحالية والمستقبل
 .(ليةالرأسماهذه الممتلكات تعتبر بأنها محفوظة لزيادة القيمة  فإنسير العمليات الطبيعي، 

الذي تحتفظ به المنشأة المبلغة بموجب عقد إيجار  أوالمبنى الذي تملكه المنشأة المبلغة ) (ج)
على أساس  أواإليجار التشغيلية  أكثر من عقود أوتمويلي( والذي يتم تأجيره بموجب عقد 

تجاري. فعلى سبيل المثال، قد تتملك جامعة معينة مبنى تؤجره على أساس تجاري ألطراف 
 .خارجية

 أوأكثر من عقود اإليجار التشغيلية  أوالمبنى الخالي لكن يحتفظ به لتأجيره بموجب عقد  (د)
 على أساس تجاري ألطراف خارجية.

 . عقاري كإستثمار مستقبال   إستخدامه بغرض تطويره أو ئهإنشا يتم الذي العقار ( هـ)
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، وبالتالي ال تندرج ضمن نطاق هذا العقارات اإلستثماريةفيما يلي أمثلة على البنود التي ال تعد  .62
 -المعيار:

 أوأثناء عملية اإلنشاء  أوالممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خالل السياق الطبيعي للعمليات  (أ)
. (المخزون"" 62 في القطاع العاما البيع )أنظر معيار المحاسبة الدولي التطوير لمثل هذ

فعلى سبيل المثال، قد تحصل بلدية حكومة معينة على معدل دخل من خالل شراء وبيع 
الممتلكات، وفي هذه الحالة تصنف الممتلكات التي يحتفظ بها حصريا  بهدف التصرف فيها 

ها إلعادة بيعها على أنها مخزون. وقد تبيع دائرة إسكان تطوير  أوفي المستقبل القريب  الحقا  
من مخزونها خالل السياق الطبيعي لعملياتها نتيجة لتغير في إحصائيات السكان  جزءا  معينة 

غيرها، حيث يصنف أي مخزون إسكان يحتفظ به لغرض البيع في هذه الحالة على أنه  أو
 .مخزون

ا بالنيابة عن أطراف أخرى. ومثال ذلك، أن تبرم دائرة تطويره أوالممتلكات التي يتم إنشاؤها  (ب)
خدمات عقود إنشاء مع منشآت من خارج حكومتها )أنظر معيار المحاسبة  أوممتلكات 
 .(""عقود اإلنشاء 66 في القطاع العامالدولي 

( بما في 62 في القطاع العامالممتلكات التي يشغلها المالك )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (ج)
ها في المستقبل إستعمالبها لغرض  اإلحتفاظ)من بين أمور أخرى( الممتلكات التي يتم ذلك 

ستعمالبها لغرض تطويرها و  اإلحتفاظكممتلكات يشغلها المالك، والممتلكات التي يتم  ها في ا 
المستقبل كممتلكات يشغلها المالك، إلى جانب الممتلكات التي يشغلها الموظفين كاإلسكان 

دفع هؤالء الموظفون اإليجار بما يتناسب مع أسعار  فين العسكريين )سواء  المخصص للموظ
 .التصرف فيها إنتظارالسوق أم ال( والممتلكات التي يشغلها المالك ب

 ]تم إلغائها] (د)

  العقارات المؤجرة لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي.  (هـ)
تولد تدفقات نقدية، فعلى سبيل المثال  ية والتيإجتماعالممتلكات التي يحتفظ بها لتقديم خدمة  (و)

قد تحتفظ دائرة إسكان معينة بمخزون كبير تستعمله لتقديم إسكان للعائالت ذات الدخل 
المنخفض بسعر أقل من سعر اإليجارات السائدة في السوق. وفي هذه الحالة، يحتفظ 

الية سمأيمة الر زيادة الق أوبالممتلكات لتقديم خدمات إسكانية وليس لتحصيل بدل إيجار 
ويستخدم إيراد اإليجار الناتج عن حاالت الطوارئ لألغراض التي يحتفظ بهذه الممتلكات من 

لمعيار المحاسبة  وفقا  " وتتم محاسبتها عقارات إستثمارية. وال تعتبر مثل هذه الممتلكات "أجلها
  .62 في القطاع العامالدولي 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  وتتم محاسبتها ية إستراتيجالممتلكات التي يحتفظ بها ألغراض  (ز)
 .62 في القطاع العام

 

وفي العديد من السلطات، تحتفظ منشآت القطاع العام بالممتلكات لتحقيق أهداف تقديم الخدمات  .64
الية، حيث ال يمكن تعريف الممتلكات في مثل سمأزيادة القيمة الر  أووليس لتحصيل بدل اإليجار 

. ولكن عندما تحتفظ إحدى منشآت القطاع العام العقارات اإلستثماريةنها هذه الحالة على أ
الية فيتم العمل بهذا المعيار. وتحتفظ سمأزيادة القيمة الر  أوبالممتلكات للحصول على بدل اإليجار 

لتحصيل بدل اإليجار )أ( منشآت القطاع العام في بعض األحيان بممتلكات معينة يحتفظ بجزء منها 
 أوه في إنتاج ستعمالويحتفظ بجزء آخر إل)ب( الية وليس لتقديم الخدمات، سمأة القيمة الر لزياد أو
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جامعة مبنى معين  أوألغراض إدارية. ومثال ذلك أن يتملك مستشفى  أوالخدمات  أوتوريد السلع 
ذا اآلجزء ويتم تأجير البحيث يستخدم جزء منه ألغراض إدارية  خر كشقق على أساس تجاري. وا 

تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي بشكل  أومن الممكن بيع هذه األجزاء بشكل منفصل )كان 
منفصل( تتم محاسبة المنشأة عن كل جزء من هذه األجزاء بشكل منفصل. أما إذا لم يكن من 

ظ بجزء احتفاإل تم إذا عقارات إستثماريةالممتلكات تعد  فإنالممكن بيع هذه األجزاء بشكل منفصل، 
 ألغراض إدارية فقط.  أوالخدمات  أوتوريد السلع  أوها ليستعمل في إنتاج صغير من

 
وتقدم منشأة ما خدمات ثانوية لشاغلي الممتلكات التي تحتفظ بها هذه المنشأة في حاالت معينة.  .61

عندما ال تشكل الخدمات العقارات اإلستثمارية وتتعامل منشأة ما مع مثل هذه الممتلكات على أنها 
عندما تتملك جهة حكومية معينة مكتب )أ( ككل. ومن األمثلة على ذلك:  تفاقاإلمن  ةهامالمقدمة 

وتقوم بتوفير خدمات األمن )ب( في مبنى يحتفظ به حصريا  ألغراض التأجير على أساس تجاري 
 .أيضا   والصيانة للمستأجرين الذين يشغلون هذا المبنى

 
االت أخرى، فعلى سبيل المثال قد تتملك الحكومة وتكون الخدمات المقدمة جزء أكثر أهمية في ح .61

نزل تديره من خالل وكالة إدارة الممتلكات العامة التابعة لها. وهنا تكون الخدمات المقدمة  أوفندق 
الممتلكات  المالك منالنزل الذي يديره  أوككل. لذلك، يعتبر الفندق  تفاقاإلهاما  من  جزءا  للضيوف 

 .العقارات اإلستثماريةمن  التي يشغلها المالك وليس
 

قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الخدمات الثانوية هامة لدرجة عدم تصنيف الممتلكات  .62
جهة حكومية معينة تملك فندق  أوفعلى سبيل المثال، قد تقوم حكومة  عقارات إستثماريةك

ط عقود اإلدارة مسؤوليات ألطراف أخرى بموجب عقد إدارة. وتتنوع شرو بعض البالتنازل عن 
بمثابة مستثمر مجهول،  الجهة الحكومية جوهريا   أوبشكل كبير، فمن جهة قد تكون الحكومة 

الجهة الحكومية إلى إعطاء بعض  أوومن الجهة األخرى لهذا النطاق قد تلجأ هذه الحكومة 
ت النقدية الوظائف اليومية إلى جهات أخرى بينما تحتفظ بقسط كبير من التعرض لتباينات التدفقا

 الناتجة عن عمليات هذا الفندق.
   

أم ال، وتقوم المنشأة  عقارات إستثماريةال بد من اللجوء إلى الحكم لتحديد ما إذا كانت الممتلكات  .68
واإلرشاد الوارد في  العقارات اإلستثماريةبوضع معايير لممارسة هذا الحكم بما يتفق مع تعريف 

)أ( على المنشأة اإلفصاح عن هذه المعايير عندما  81ة . وتوجب الفقر 62إلى  2الفقرات من 
 يكون التصنيف صعبا .

 

من قبل  أوتتملك المنشأة في بعض الحاالت ممتلكات مؤجرة ومشغولة من قبل المنشأة المسيطرة  .62
في البيانات  عقارات إستثماريةمسيطر عليها. وال تصنف الممتلكات على أنها  أخرى منشأة

تي تخص كال المنشأتين، وذلك ألن هذه الممتلكات من منظور المنشأة المالية الموحدة ال
ية ككل هي ممتلكات يشغلها المالك، ولكن من منظور المنشأة التي تملك هذه قتصاداإل

 فإن. لذلك، 2إذا حققت التعريف الوارد في الفقرة رقم  عقارات إستثماريةالممتلكات، فهي تعتبر 
في بياناته المالية المنفصلة. وقد ينشأ  عقارات إستثماريةلى أنها المؤجر يتعامل مع الممتلكات ع

مثل هذا الموقف عندما تؤسس الحكومة هيئة إدارة ممتلكات تكون مسؤولة عن إدارة المباني 
الحكومية، حيث تؤجر المباني لمنشآت حكومية أخرى على أساس تجاري. وفي البيانات المالية 

. وعلى الرغم عقارات إستثماريةت، تحاسب الممتلكات على أنها الخاصة بمنشأة إدارة الممتلكا
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من ذلك، ففي البيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومة، تحاسب الممتلكات على أنها ممتلكات 
 .62 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  ومصانع ومعدات 

 

 اإلعتراف
 

 -:ل في الحاالت التالية فقطكأص عقارات اإلستثماريةبال اإلعترافيجب  .24
خدمة محتملة إلى  أوية مستقبلية إقتصادعندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب  (أ)

 ؛ وة من هذه الممتلكاتأالمنش

 .بموثوقيةعقارات اإلستثمارية للعندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة  (ب)

 

عتراف أم ال إلى تقييم ألول لإلتحتاج المنشاة عند تحديد فيما ما إذا كان بند ما يحقق المعيار ا  .26
الخدمة المحتملة على أساس البينات  أوقتصادية المستقبلية درجة التأكد من تدفق المكاسب اإل

 أوية مستقبلية إقتصادالمبدئي. وعند التأكد من وجود تدفق لمكاسب  اإلعترافالمتوفرة في وقت 
مان بأن المنشأة تحصل على خدمة محتملة إلى المنشأة، يصبح من الضروري الحصول على ض

المكاسب المرتبطة باألصل وبأنها ستتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة به. وال يتوفر هذا 
الضمان عادة إال عندما تحصل المنشأة على المكاسب وتتحمل المخاطر، حيث يمكن إلغاء 

 ألصل.با اإلعترافمعاملة تملك األصل دون جزاء كبير قبل حدوث هذا وبالتالي ال يتم 
 

الثاني في الغالب بسرعة ألن معاملة التبادل التي تثبت شراء األصل  اإلعترافيتحقق معيار  .22
من هذا المعيار وتحت ظروف معينة يمكن الحصول  22تحدد تكلفته. وكما هو وراد في الفقرة 

ية، وفي مثل هذه الحاالت تكون إسممقابل تكلفة  أوبدون تكلفة  العقارات اإلستثماريةعلى 
 .كتسابا  من تاريخ اإلإعتبار  للعقارات اإلستثماريةالتكلفة هي القيمة العادلة 

 

ية في وقت تكبدها. وهذه ستثمار تُقّيم المنشأة بموجب مبدأ اإلعتراف هذا جميع تكاليف عقاراتها اإل .22
يتم  ية والتكاليف التيإستثمار إلستمالك عقارات  مبدئيا  التكاليف تتضمن التكاليف التي يتم تكبدها 
 جزء منه أو صيانته. إستبدالتكبدها الحقا  في اإلضافة إلى العقار أو 

 

، ال تعترف المنشأة في المبلغ المسجل 24بموجب مبدأ اإلعتراف المنصوص عليه في الفقرة  .24
ي بتكاليف الصيانة اليومية لمثل ذلك العقار. بل يتم اإلعتراف بهذه التكاليف في إستثمار لعقار 

ض عند تكبدها. إن تكاليف الصيانة اليومية هي عبارة "بشكل رئيسي" عن تكاليف العجز أو الفائ
العمال والمواد المستهلكة، وقد تشمل تكاليف القطع الثانوية. وكثيرا  ما يوصف الغرض من هذه 

 النفقات على أنه لـ "إصالح وصيانة" العقارات.
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. على سبيل ستبدالية من خالل اإلار ستثميمكن أن يكون قد تم اكتساب أجزاء من العقارات اإل .21
المثال، قد تكون الجدران الداخلية بديلة عن الجدران األصلية. وبموجب مبدأ اإلعتراف؛ تعترف 

ي قائم في الوقت إستثمار جزءا  من عقار  إستبدالي بتكلفة إستثمار المنشأة في المبلغ المسجل لعقار 
معايير اإلعتراف. ويتم إلغاء اإلعتراف بالمبلغ  ستيفاءإالذي يتم فيه تكبد تلك التكلفة في حال 

ألحكام إلغاء اإلعتراف المنصوص عليها في هذا  وفقا  ها إستبدالالمسجل لتلك األجزاء التي يتم 
 المعيار

 

 عند اإلعترافالقياس 
 

مبدئيا  على تكلفتها )يجب تضمين تكلفة المعامالت في هذا  العقارات اإلستثماريةيجب قياس  .21
 .لمبدئي(القياس ا

 

، تكون تكلفتها هي من خالل العمليات غير المتداولة العقارات اإلستثمارية إكتسابعندما يتم  .22
 .كتسابإل قيمتها العادلة في تاريخ ا

 
لها مباشرة، وتتضمن تنسب المشتراة من سعر الشراء وأي مصاريف  العقارات اإلستثماريةتتألف تكلفة  .28

م المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الممتلكات وتكاليف هذه المصاريف على سبيل المثال الرسو 
 العمليات األخرى.

 
 .[تم إلغائها] .22

 
 -:العقارات اإلستثماريةال تتم زيادة تكلفة  .24

باألسلوب الذي  بتكاليف بدء التشغيل )إال إذا كانت ضرورة لوضع الممتلكات في حالتها العاملة (أ)
 ؛(تحدده اإلدارة

للمستوى المخطط له من  العقارات اإلستثماريةية المتكبدة قبل تحقيق فتتاح األولإلوخسائر ا (ب)
  أو ؛اإلشغال

أو المبالغ غير العادية من المواد المبددة والعمالة والمصادر األخرى المتكبدة في إنشاء أو  (ج)
 تطوير الممتلكات.

 
ها النقدي. ويتم تكلفة هذه الممتلكات تعادل سعر  فإن، العقارات اإلستثماريةإذا تم تأجيل الدفع  .26

جمالي الدفعات على أنه مصروف فائدة طوال فترة اإل اإلعتراف  .عتمادبالفرق بين هذا المبلغ وا 
 

، فقد تتنازل حكومة وطنية على من خالل العمليات الغير متداولة العقارات اإلستثماريةإكتساب يجوز  .22
بدورها بتأجيره حسب أسعار  دون مقابل لمنشأة حكومية محلية تقومإضافي سبيل المثال عن مبنى 

ممارسة العمليات الغير متداولة من خالل  العقارات اإلستثمارية إكتساب أيضا  السوق. كما ويجوز 
سلطات المصادرة. وفي مثل هذه الحاالت تكون تكلفة الممتلكات هي قيمتها العادلة في تاريخ 

  ها.إكتساب
 

 القيمة  فإن، 22للفقرة  وفقا  دئيا  على قيمتها العادلة مب العقارات اإلستثماريةبعندما تعترف منشأة ما  .22
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 إعتمادالمبدئي،  اإلعترافالعادلة في هذه الحالة هي تكلفة هذه الممتلكات. وقد تقرر المنشأة، بعد 
 (.11نموذج التكلفة )الفقرة  أو( 14 - 42نموذج القيمة العادلة )الفقرات 

 
محتفظ بها بموجب عقد اإليجار والمصنفة على تكون التكلفة األولية لحصص الممتلكات ال .24

من معيار  65كما هو منصوص عليه لعقد اإليجار التمويلي في الفقرة  عقارات إستثماريةأنها 
أو القيمة  ت، أي أنه يتم اإلعتراف باألصل بالقيمة العادلة للممتلكا61المحاسبة الدولي

لنفس  وفقا  راف بمبلغ مكافئ على أنه التزام أيهما أقل. ويتم اإلعت -الحالية ألقل دفعات اإليجار
 تلك الفقرة. 

 
ُتعامل أي عالوة مدفوعة لعقد اإليجار على أنها جزء من دفعات اإليجار األقل لهذا الغرض،  .21

ها من اإللتزام. إذا تم تصنيف حصص إستثنائوبالتالي يتم شملها في تكلفة األصل، لكن يتم 
، فإن البند الذي تتم عقارات إستثماريةإليجار على أنها الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد ا

 16-42محاسبته بالقيمة العادلة هو تلك الحصص وليس الممتلكات ذات الصلة. وتبين الفقرات 
اإلرشادات حول تحديد القيمة العادلة لحصص الممتلكات فيما يخص نموذج القيمة العادلة. 

ة العادلة عندما ُتستخدم تلك القيمة على أنها تكلفة بتحديد القيم أيضا  وتتعلق تلك اإلرشادات 
 ألغراض اإلعتراف األولي.

 

مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو  العقارات اإلستثماريةيمكن شراء واحدة أو أكثر من  .21
مجموعة من األصول النقدية وغير النقدية. ويشير النقاش التالي إلى عملية مبادلة أصل غير 

على جميع التبادالت المذكورة في الجملة السابقة.  أيضا  خر ولكنه ينطبق نقدي واحد مقابل آ
بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر معاملة التبادل  العقارات اإلستثماريةويتم قياس تكلفة مثل هذه 

للجوهر التجاري، أو )ب( ما لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل 
نه بشكل موثوق. ويتم قياس األصل المشترى بهذه الطريقة حتى لو لم تستطع المنشأة المتنازل ع

ذا لم يتم قياس األصل المشترى بالقيمة  مباشرة أن تلغي اإلعتراف باألصل المتنازل عنه. وا 
 العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل لألصل المتنازل عنه. 

 

تبادل جوهر تجاري من خالل دراسة الحد الذي يتوقع فيه تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة ال .22
 -تغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعامالت التبادل جوهرا  تجاريا  إذا:

)المخــاطر  أو إمكانيــة الخدمــة لألصــل المســتلم التــدفقات النقديــة لألصــل المســتلم شــكلكـان  (أ)
، لألصــل المنقــول أو إمكانيــة الخدمــة لتــدفقات النقديــةا شــكلوالتوقيــت والمبلــغ( يختلــف عــن 

   أو

  و، تغيرت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة نتيجة للتبادل (ب)

 بالقيمة العادلة لألصول المتبادلة. مقارنة كبيرا  كان الفرق بين )أ( و)ب(  (ج)

  

أن تعكس القيمة  ينبغيري، تجا جوهر التبادلغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة لو 
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التدفقات النقدية قبل الضريبة. ويمكن أن  ةالخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعامل
 واضحة دون أن تضطر المنشأة للقيام بحسابات مفصلة.  التحليالتتكون نتيجة هذه 

 

بلة للقياس بشكل موثوق تكون القيمة العادلة لألصل التي ال توجد لها معامالت سوق مقارنة قا .28
لذلك األصل، )ب( أو  إذا )أ( كان التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ليس كبيرا  

ستخدامإذا كان من الممكن على نحو معقول تقييم و  ت التقديرات المختلفة ضمن المدى إحتماال ا 
لقيمة العادلة بموثوقية لألصل في تقدير القيمة العادلة. إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد ا

المستلم أو األصل المتنازل عنه، عندئذ ُتستخدم القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس 
 التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم واضحة بشكل أكبر. 

 

 عتراف إلبعد االقياس 
 السياسات المحاسبية

نموذج القيمة العادلة في الفقرات ى المنشأة أن تختار ، عل21مع اإلستثناء المدون في الفقرة  .22
كسياسة محاسبية له ويتوجب عليه تطبيق تلك  18أو نموذج التكلفة في الفقرة  26-12

 .اإلستثمارية عقاراتهالسياسة على جميع 
 

 التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات " 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينص .44
 التغير أدى إذا فقط المحاسبية السياسة في طوعي تغير إجراء إمكانية على "واألخطاء محاسبيةال

 واألحداث المعامالت آثار حول مالئمة وأكثر موثوقة معلومات المالية البيانات تقدم أن إلى
 يرغ ومن. النقدية تدفقاتها أو المالي أدائها أو للمنشأة المالي المركز على األخرى واألوضاع
 أكثر عرض تحقيق إلى التكلفة نموذج إلى العادلة القيمة نموذج من التغير يؤدي أن المحتمل
 . مالئمة

 

لهدف القياس  ،عقارات اإلستثماريةلليتطلب هذا المعيار من جميع المشاريع تحديد القيمة العادلة  .46
نموذج التكلفة(. تستخدم  إذا كانتنموذج القيمة العادلة( أو اإلفصاح ) إستخدامإذا قامت المنشأة ب)

على أساس  للعقارات اإلستثماريةيشجع المشروع، ولكن ليس مطلوبا  منه، أن يحدد القيمة العادلة 
التقييم من قبل مقيم مستقل لديه مؤهالت مهنية معترف بها وذات عالقة ولديه خبرة حديثة في 

 التي تيم تقييمها. العقارات اإلستثماريةموقع ونوعية 
 

 القيمة العادلة نموذج 
عتراف المبدئي، يتوجب على المشروع الذي يختار نموذج القيمة العادلة أن يقيس جميع إليعد ا .42

 .16 ية الموصوفة في الفقرةستثنائإلالحاالت ا بإستثناءبالقيمة العادلة لها  العقارات اإلستثمارية
 

ية إستثمار مصنفة كأدوات عندما تكون حصة الممتلكات المعدة لإليجار بموجب عمليات اإليجار  .42
 ليست مختارة، ونموذج القيمة العادلة يجب أن يطبق. 18، والفقرة 5بموجب الفقرة 
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المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في  اإلعترافيتوجب  .44
 في الفترة التي تنشأ فيها. الفائض أو العجز

 

السعر الذي يتم بموجبه تبادل الممتلكات بين أطراف، هي  اريةعقارات اإلستثمللالقيمة العادلة  .41
تحديدا  تقرير السعر  القيمة العادلة ستثني(.  ت2مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة )أنظر الفقرة 

مثل تمويل بشروط شاذة وعمليات  ،التقدير المضخم أو المخفض بموجب شروط أو ظروف خاصة
عادة  ،بيع أو التخفيضات الممنوحة من قبل أي شخص مرتبط  ،تبارات الخاصةعإلوا ،إستئجاروا 

 بعملية البيع.
 

يحدد المشروع القيمة العادلة بدون أي طرح لتكاليف العملية التي من الممكن أن يتكبدها المشروع  .41
 آخر. إستبعادفي البيع أو 

 
والظروف كما حالة السوق الحقيقية  عقارات اإلستثماريةلليجب أن تعكس القيمة العادلة  .42

 .إعداد التقريربتاريخ 
 

وذلك ألن األسواق وأحوال السوق من  .إن القيمة العادلة هي محددة بوقت في تاريخ معين .48
الممكن أن تتغير وبالتالي فإن القيمة المقدرة من الممكن أن تكون غير صحيحة أو غير مالئمة 

نهاء التعاقد بدون أية في وقت آخر. يفترض تعريف القيمة العادلة أيضا  التبادل ال متزامن وا 
تغيرات في السعر والتي من الممكن أن تتم في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة إذا 

نهاء التعاقد ليس متزامنا .  كان التبادل وا 
 

، من بين أشياء أخرى، دخل اإليجار لعقود إيجار عقارات اإلستثماريةللتعكس القيمة العادلة  .42
اضات معقولة ومعززة تمثل وجهة نظر السوق بخصوص ماذا تتوقع األطراف جارية وافتر 

المطلعة والراغبة من دخل اإليجار من عقود اإليجار المستقبلية في ضوء الظروف الحالية 
، على أساس مشابه، أي تدفقات نقدية صادرة )بما في ذلك دفعات أيضا  وتعكس  للسوق.

مكن توقعها فيما يخص الممتلكات. وتنعكس بعض تلك اإليجار والتدفقات الصادرة األخرى( ي
التدفقات الصادرة في اإللتزام في حين يرتبط بعضها اآلخر بالتدفقات الصادرة التي ال يتم 
اإلعتراف بها في البيانات المالية حتى تاريخ الحق )على سبيل المثال الدفعات الدورية مثل 

 اإليجارات المشروطة(. 
 

س اإلعتراف األولي بتكلفة حصة معينة في الممتلكات المؤجرة. وتقتضي أسا 24تحدد الفقرة  .14
ن يتم إعادة قياس الحصص في الممتلكات المؤجرة، إن لزم األمر، إلى القيمة أب 42الفقرة 

العادلة. وفي عقد اإليجار الذي يتم التفاوض عليه بأسعار السوق، ينبغي أن تكون القيمة العادلة 
كات المؤجرة عند اإلندماج بالشراء، مطروحا منها جميع دفعات اإليجار لحصة معينة في الممتل

المتوقعة )بما في ذلك تلك المتعلقة باإللتزامات المعترف بها(، تساوي صفر. ال تتغير هذه القيمة 
العادلة بغض النظر عما إذا يتم اإلعتراف، وألغراض محاسبية، باألصل المؤجر واإللتزام بالقيمة 

في  من معيار المحاسبة الدولي  28 للفقرة وفقا  القيمة الحالية لدفعات اإليجار األقل، العادلة أو 
إلى القيمة  24للفقرة  وفقا  . لذلك، فإن إعادة قياس األصل المؤجر من التكلفة 62 القطاع العام

قات إلى أي خسارة أو ربح أولي، ما لم يتم قياس القيمة العادلة في أو  42للفقرة  وفقا  العادلة 
تطبيق نموذج القيمة العادلة بعد اإلعتراف  إختيارمختلفة. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم 

 األولي. 
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وفي هذا السياق فإن "المطلعة" تعني أن  .يشير تعريف القيمة العادلة إلى "أطراف راغبة ومطلعة" .16
مواصفات كل من المشتري الراغب والبائع الراغب قد أبلغوا على نحو معقول عن طبيعة و 

ستخدامو  للعقارات اإلستثمارية يتم تشجيع  .التقريراتها الفعلية والمحتملة وحالة السوق بتاريخ ا 
 وال مصمما   المشتري الراغب، ولكن ال يتم إجباره، على الشراء. وال يكون هذا المشتري متحمسا  

يقتضيه السوق أعلى من السعر الذي  على الشراء بأي سعر. وال يدفع المشترى المفترض سعرا  
 الذي يشمل مشترين وبائعين مطلعين وراغبين. 

 

مهيئا  للبيع بأي سعر وليس مهيئا   ،البائع الراغب ليس هو المفرط في الرغبة وليس بائعا  مجبرا   .12
لرفض البيع رغبة في سعر ال يعتبر معقوال  في السوق الحالية. إن البائع الراغب هو محفز على 

بشروط أفضل سعر ممكن الحصول عليه في السوق المقترح بعد  يةالعقارات اإلستثمار بيع 
 العقارات اإلستثماريةتسويق مناسب أيا  ما سيكون عليه السعر. إن الظروف الحقيقية لمالك 

)على سبيل  عتبار وذلك ألن البائع الراغب هو مالك مفترضإلالحقيقية ليس جزءا  من هذا ا
العقارات حسبان إعتبارات الضريبة الخاصة للمالك الحقيقي المثال البائع الراغب ال يأخذ في ال

 .(اإلستثمارية
 

إن العملية التجارية البحتة هي تلك التي تتم بين  ه.يشير تعريف القيمة العادلة لعملية تجارية بحت .12
أطراف ليست لديها عالقة محددة أو خاصة تجعل من أسعار العمليات ال تصف السوق. 

 ية.إستقاللة بين أطراف ال عالقة بينها كل منهم يتصرف بيفترض أن تكون العملي

 

إن أفضل دليل للقيمة العادلة هو عادة ما تحدده األسعار الجارية في سوق نشيط لممتلكات  .14
مشابهة في نفس الموقع والحالة وخاضعة لعقود إيجار وشروط تعاقدية مشابهة. بأخذ المشروع 

لموقع والحالة للممتلكات أو الشروط التعاقدية والعقود الحذر في تعريف الفروقات في الطبيعة وا
 األخرى ذات العالقة بالممتلكات.

 
فإن المشروع ، 14في غياب وجود أسعار جارية في سوق نشطة من النوع الموصوف في الفقرة  .11

 -:عتبار المعلومات من مصادر مختلفة والتي تتضمنإليأخذ في ا
ضعة ااألسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع )أو خ (أ)

 ؛ختالفاتإللعقود إيجار أو عقود أخرى مختلفة( معدلة لتعكس هذه ا
مع تعديالت عليها لتعكس التغيرات في األحوال  ،األسعار األخيرة في سوق أقل نشاطا   (ب)

 ؛ و لى األسعاراإلقتصادية منذ تاريخ العمليات التي حدثت ع

توقعات التدفقات النقدية المستقبلية معززة بالشروط ألي عقود إيجار قائمة حاليا  أو عقود  (ج)
أخرى )إينما كان ممكنا ( وبالدليل الخارجي مثل إيجار السوق الحالية لممتلكات مشابهة 

ي معدالت خصم تعكس تقييم السوق لعدم التأكد ف إستخداموب ،في نفس المنطقة والحالة
 المبالغ والتوقيت لتلك التدفقات النقدية.
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فإن مختلف المصادر المدرجة في الفقرة السابقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج  ،في بعض الحاالت .11
. على المشروع إن يدرس أسباب هذه عقارات اإلستثماريةللمختلفة فيما يتعلق بالقيمة العادلة 

األكثر موثوقية ضمن مدى ضيق نسبيا  من ختالفات حتى يتوصل لتقدير القيمة العادلة إلا
 التقديرات المعقولة للقيمة العادلة.

 

للمرة  عقارات إستثماريةهناك دليل واضح عندما يحصل المشروع على  ،يةإستثنائفي حاالت  .12
( إن ستخدامإلتغير ابعد  عقارات إستثمارية للمرة األولى)أو عندما تصبح الممتلكات  األولى

حتماالدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة كبير جدا  و يكون التباين في م ت مختلف النتائج ا 
وبالتالي فإن صالحية التقدير المنفرد للقيمة العادلة قد أصبح ملغي. وهذا يشير  ،صعبة التقييم

 إلى أنه سوف لن تكون القيمة العادلة قابلة للتحديد للممتلكات على أسس مستمرة )أنظر الفقرة
12.) 

 
في القطاع فكما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي  ستخدامإللف القيمة العادلة عن قيمة اتخت .18

في القطاع العام  ومعيار المحاسبة الدولي "الغير مولدة للنقد األصولقيمة  نخفاض"إ 26العام
 فإن القيمة العادلة تعكس معرفة وتقديرات المشاركين في السوق " إنخفاض قيمة األصول " 21

تعكس قيمة  ،وأيضا  العوامل ذات العالقة بالمشاركين في السوق بشكل عام. وفي المقابل
معرفة المشروع وتقديراته وأيضا  العوامل المحددة بالمشروع والتي يمكن أن تكون  ستخدامإلا

محددة للمشروع وهي ليست قابلة للتطبيق على المشاريع بشكل عام. فعلى سبيل المثال إن 
الحد الذي ال تتوفر فيه بشكل عام لألطراف  إلىالعوامل التالية  ادلة ال تعكس أيا  منالقيمة الع

 -:الراغبة والمطلعة من البائعين أو المشترين
 ؛القيمة اإلضافية المشتقة من إنشاء محفظة من الممتلكات في مواقع مختلفة (أ)
 ؛واألصول األخرى العقارات اإلستثماريةما بين  العالقة الوثيقة (ب)
 ؛ و قوق القانونية أو التغيرات القانونية التي هي محددة فقط بالمالك الحاليالح (ج)
 الفوائد الضريبية أو األعباء الضريبية التي هي محددة في المالك الحالي. (د)

 
فإن على المشروع  ،القيمة العادلة نموذجبموجب  عقارات اإلستثماريةلل المبلغ المسجلفي تحديد  .12

عتراف بها في الميزانية العمومية إلول أو اإللتزامات التي تم اأن يتجنب العد المكرر لألص
 -كأصول أو إلتزامات منفصلة فعلي سبيل المثال:

المعدات مثل المصاعد أو أجهزة التكييف غالبا  ما تكون جزءا  أساسيا  من المبني ويتم  (أ)
تراف بها عإلمفضال  عن ا ،عقارات اإلستثماريةلل القيمة العادلة تضمينها بشكل عام في

 .ومعدات ومصانععلى نحو منفصل كممتلكات 
إذا تم تأجير مكتب على أساس مفروش تتضمن القيمة العادلة للمكتب بشكل عام القيمة  (ب)

وذلك ألن اإليرادات اإليجارية ذات عالقة بالمكتب المفروش. وعندما تم  ،العادلة لألثاث
فإن المشروع ال يعترف بذلك  ،ةعقارات اإلستثماريللتضمين األثاث في القيمة العادلة 

 . األثاث كأصل مستقل
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إيراد عقد اإليجار التشغيلي المدفوع مقدما   عقارات اإلستثماريةللال تتضمن القيمة العادلة  (ج)
 حيث أن المشروع يعترف به كأصل أو التزام منفصل. ،أو المستحق

اإليجار التدفقات  المحتفظ بها بموجب عقد عقارات اإلستثماريةتعكس القيمة العادلة لل (د)
 النقدية المتوقعة )بما في ذلك اإليجار المشروط المتوقع أن يصبح مستحق الدفع(. وتبعا  
لذلك، إذا كان التقييم الذي يتم الحصول عليه للممتلكات هو صافي جميع الدفعات 
المتوقعة، سيكون من الضروري إعادة إضافة أي التزام إيجار معترف به للوصول إلى 

 . بموجب نموذج القيمة العادلة عقارات اإلستثماريةلل المسجلالمبلغ 
 

المصاريف الرأسمالية التي سوف تحسن أو تعزز  عقارات اإلستثماريةللال تعكس القيمة العادلة  .14
 الممتلكات وال تعكس المنافع اإلقتصادية المستقبلية ذات العالقة من هذا المصروف المستقبلي.

 
 عقارات اإلستثماريةبالمشروع أن تكون القيمة الحالية لدفعاته ذات العالقة يتوقع ال ،في بعض الحاالت .16

لتزامات المالية المعترف بها( سوف تزيد عن القيمة الحالية للمتحصالت إل)خالفا  للدفعات المتعلقة با
 62 في القطاع العام النقدية ذات العالقة. على المشروع أن يستخدم معيار المحاسبة الدولي

لتزام وكيف إعتراف بإللتحديد ما إذا كان على المشروع ا المحتملة"لتزامات واألصول إلا، صاتالمخص"
 لتزام.إلسيقوم المشروع بقياس ذلك ا

 

 عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية 
ة يستثمار إلفتراض قوي الحجة بأن ال يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة لممتلكاته اإهناك  .12

هناك دليل واضح عندما يحصل  يةإستثنائفإنه في حاالت  ،ومهما يكن .على أسس مستمرة
للمرة )أو عندما تصبح الممتلكات القائمة حاليا   العقارات اإلستثماريةعلى  للمرة األولىالمشروع 

عادلة ن ال يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة الأ (ستخدامإلبعد تغير ا عقارات إستثمارية األولى
عندما تكون العمليات  ،وفقط ،بموثوقية على أسس مستمرة. وهذا ينشأ عندما عقارات اإلستثماريةلل

 ،السوقية المرادفة ليست متكررة الحدوث وال يتوفر تقديرات بديلة للقيمة العادلة )على سبيل المثال
 العادلة القيمة نبأ المنشأة حددت إذاإعتمادا  على تقديرات التدفقات النقدية المخصومة(. 

 من يكون أن تتوقع لكنها موثوق نحو على تحديدها يمكن ال اإلنشاء قيد العقارية لإلستثمارات
 أن ينبغي فإنها إنشائه، من االنتهاء عند موثوق نحو على للعقار العادلة القيمة تحديد الممكن
 التحديد ممكنة العادلة متهاقي تصبح أن إلى التكلفة بسعر اإلنشاء قيد العقارية اإلستثمارات تقيس
ذا(. أوال يحدث أيهما) إنشائها يكتمل أن إلى أو موثوق نحو على  القيمة بأن المنشأة حددت وا 

 على تحديدها يمكن ال( اإلنشاء قيد العقارية اإلستثمارات بإستثناء) العقارية لإلستثمارات العادلة
قيس تلك تأن  المنشأةجب على يتو  ،ففي مثل هذه الحاالتمستمر،  أساس على موثوق نحو

 في القطاع العاممعالجة نقطة المرجعية في معيار المحاسبة الدولي  إستخدامب العقارات اإلستثمارية
لتكون صفرا  ويجب على المشروع  عقارات اإلستثماريةلليتوجب افتراض القيمة المتبقية  .61
العقارات  إستبعادإلى أن يتم  امفي القطاع العستمرار في تطبيق معيار المحاسبة الدولي إلا

 .اإلستثمارية
 
 نحو على اإلنشاء قيد العقارية لإلستثمارات العادلة القيمة قياس على قادرة المنشأة تصبح أن ما . أ12

 وما. العادلة بقيمته العقار ذلك تقيس أن ينبغي فإنها التكلفة، بسعر مسبقا قيست والتي موثوق
ن. موثوق نحو على قياسها يمكن العادلة القيمة أن ُيفترض العقار، ذلك إنشاء يكتمل أن  لم وا 
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 لمعيار وفقا التكلفة نموذج بإستخدام العقار محاسبة ينبغي ،12 للفقرة وفقا   الحال، هو هذا يكن
 .62 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 

 موثوق نحو على اإلنشاء قيد العقارية لإلستثمارات العادلة القيمة قياس بإمكانية االفتراض إن. ب12
 بند بقياس قامت التي المنشأة تستنتج ال وقد. المبدئي اإلعتراف عند فقط تفنيده يمكن

 المكتمل العقارية لإلستثمارات العادلة القيمة بأن العادلة بالقيمة اإلنشاء قيد العقارية اإلستثمارات
 . موثوق نحو على تحديدها يمكن ال إنشائها

 
 

العقارات على قياس  ،12وللسبب المبين في الفقرة  ،ية عندما يجبر المشروعستثنائإلفي الحاالت ا .12
، وهو 62في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي نموذج القيمة العادلة  إستخدامب اإلستثمارية

في  .بما في ذلك العقارات اإلستثمارية تحت اإلنشاء بالقيمة العادلة اإلستثمارية العقاراتيقيس جميع 
المنشأة فإن على ، عقارات اإلستثماريةنموذج التكلفة لل إستخدامهذه الحالة، ومع ذلك تستطيع المنشأة 

 األخرى بالقيمة العادلة. عقاراتها اإلستثماريةتستمر في قياس باقي  أن
 
 فإن على المشروع ، بالقيمة العادلة العقارات اإلستثماريةت في السابق قد قاسالمنشأة  تإذا كان .14

ها )أو إلى أن تصبح الممتلكات إستبعادستمرار في قياس الممتلكات بالقيمة العادلة إلى أن يتم إلا
ممتلكات مشغولة من قبل المالك أو أن يبدأ المشروع في تطوير الممتلكات لبيعها الحقا  في السياق 

تصبح أسعار السوق  العادي للعمل( حتى ولو عندما تصبح العمليات السوقية المرادفة أقل تكرارا  أو
 الفورية أقل توفرا .

 
 نموذج التكلفة

 العقارات اإلستثماريةالمبدئي، قياس كافة  اإلعترافعلى المنشأة التي تختار نموذج التكلفة بعد  .11
"الممتلكات  61 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  بما يتفق معالمعاملة القياسية  إستخدامب

قيمة  إنخفاضمتراكم ومن أي خسائر  إستهالكى تكلفة أقل من أي ، علوالمصانع والمعدات"
 .متراكمة

 

 التحويالت
منها عندما يكون هناك تغيير في  أو العقارات اإلستثماريةيجب أن تتم التحويالت إلى  .11

   -فقط مؤكد من خالل ما يلي: ستعمالاإل
ممتلكات يشغلها إلى  عقارات إستثماريةمن قبل المالك، حيث تتحول من  إشغالهابدء  (أ)

 ؛المالك

 ؛إلى مخزون عقارات إستثماريةبدء تطويرها بهدف البيع، حيث تتحول من  (ب)

عقارات من قبل المالك، حيث تتحول من ممتلكات يشغلها المالك إلى  إشغالهانهاية  (ج)
 ؛إستثمارية

بداية سريان عقد إيجار تشغيلي )على أساس تجاري( لطرف آخر عليها، حيث تتحول  (د)
 أو؛ عقارات إستثماريةلى من مخزون إ
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 [تم إلغائها] (هـ)
 

المنشأة للممتلكات مع مرور الوقت، فقد تقرر حكومة ما إشغال مبنى  إستعمالقد تتغير أغراض  .12
أن تقوم بتحويل أحد المباني المستخدمة  أوعلى سبيل المثال،  عقارات إستثماريةيستخدم حاليا  ك

ض إدارية إلى فندق وتسلم هذا المبنى لشركات القطاع ألغرا أوحاليا  كمساكن ألفراد البحرية 
حتى بدء اإلشغال، أما الحالة  عقارات إستثماريةالخاص. ففي الحالة األولى ُيعامل المبنى ك

تصنيفه  ةعادتم إ األخيرة فُيعامل المبنى كممتلكات ومصانع ومعدات حتى يتوقف إشغاله وي
 .عقارات إستثماريةك

 
إلى مخزون قي  عقارات إستثماريةأعاله من المنشأة نقل الممتلكات من )ب(  11تستلزم الفقرة  .18

هذه الممتلكات وتأكد من خالل بدء التطوير لغرض البيع فقط.  إستعمالحال حصل تغيير في 
ها تستمر في التعامل فإندون تطويرها،  العقارات اإلستثماريةوعندما تقرر المنشأة التصرف بأحد 

بها )أي حتى يتم  اإلعترافحتى يتم سحب  عقارات إستثماريةنها مع هذه الممتلكات على أ
حذفها من بيان المركز المالي( وال تتعامل معها كمخزون. وعلى نحو مماثل، فعندما تبدأ المنشأة 

عقارات ها في المستقبل كإستعمالستمرار في موجودة أصال  لإل عقارات إستثماريةبإعادة تطوير 
تصنيفها كممتلكات يشغلها المالك خالل  ةعادتم إ وال ي قارات إستثماريةعها تبقى فإن، إستثمارية

 فترة إعادة تطويرها.
 

قد تقوم إحدى دوائر الممتلكات الحكومية بدراسة مبانيها بانتظام لتقرر فيما إذا كانت تلبي  .12
الحالة متطلباتها أم ال، وتحتفظ كما قد يحدد جزء من تلك العملية بمباني معينة للبيع، ففي هذا 

بالمبنى لقدرته على تحصيل إيراد  اإلحتفاظقد يعتبر المبنى مخزون. ولكن إذا قررت الحكومة 
مكانية زيادة القيمة   عقارات إستثمارية، يعاد تصنيف هذا المبنى كليةالرأسمامن بدل اإليجار وا 

 .بدء بأي عقد إيجار تشغيلي الحقالعند 
 

والقياس التي تطبق عندما تستخدم منشأة معينة نموذج  اإلعترافقضايا  21-26تتناول الفقرات من .24
التحويالت بين  فإنستخدمت المنشأة نموذج التكلفة، إ. وفي حال عقارات اإلستثماريةللالقيمة العادلة 

والممتلكات التي يشغلها المالك والمخزون ال تغير القيمة المسجلة للممتلكات  العقارات اإلستثمارية
 اإلفصاح. أوكذلك تكلفة هذه الممتلكات ألغراض القياس المنقولة، وال تغير 

 

إلى  أوالمسجلة بالقيمة العادلة إلى ممتلكات يشغلها المالك  العقارات اإلستثماريةلتحويل  .26
الممتلكات ألغراض المحاسبة الالحقة وبموجب معيار المحاسبة  تكلفةمخزون، يجب أن تكون 

هي القيمة  66 في القطاع العامار المحاسبة الدولي بموجب معي أو 61 في القطاع العامالدولي 
 العادلة لهذه الممتلكات في تاريخ حصول التغيير.

 
تسجل على القيمة  عقارات إستثماريةحدى الممتلكات التي يشغلها المالك إلى إإذا تم تحويل  .22

تاريخ حتى  61 في القطاع العامالعادلة، ويجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
. ويتوجب على المنشأة معالجة أي فرق في ذلك التاريخ بين القيمة ستعمالحصول تغيير في اإل

العادلة بنفس  وقيمتها 61 في القطاع العامالمسجلة للممتلكات بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 .61 في القطاع العامطريقة إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 
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في قيمتها  نخفاضبأي خسائر ناتجة عن اإل اإلعترافالممتلكات و  إستهالكأة بتستمر المنش .22
القيمة  مسجلة على عقارات إستثماريةلغاية تاريخ تحويل الممتلكات التي يشغلها المالك إلى 

العادلة. وتعالج المنشاة أي فرق في ذلك التاريخ بين القيمة المسجلة للممتلكات بموجب معيار 
العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار  وقيمتها 62 في القطاع العامي المحاسبة الدول

 -:وبكلمات أخرى. 62 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
العجز أو  بأي نقص ناتج في القيمة المسجلة للممتلكات في صافي الفائض اإلعترافيتم  (أ)

التقييم للممتلكات، يحمل النقص للفترة. ولكن، وفي حال تم تضمين مبلغ ما في فائض إعادة 
 ؛ وعلى فائض إعادة التقييم

 -أي زيادة ناتجة في القيمة المسجلة تعامل كما يلي: (ب)

إذا كانت الزيادة ذات تأثير يعكس الخسارة الناجمة عن خفض قيمة ذلك البند من  (6)
العجز. وال يتجاوز المبلغ الذي تم أو  في صافي الفائض اإلعترافالممتلكات، فيتم 

القيمة المسجلة إلى  إلعادةالعجز للفترة المبلغ الالزم أو  به في الفائض عترافاإل
ض يخفت(، التي ال تحتوي على خسائر ستهالكالقيمة المسجلة المحددة )صافي اإل

 ؛ قيمة معترف بها

تحت  صافي األصول/حقوق الملكيةيقيد أي جزء متبقي من الزيادة مباشرة لحساب  (2)
، يمكن تحويل عقارات اإلستثماريةبالم. وعند التصرف الالحق التقيي إعادةفئة فائض 

صافي األصول/حقوق الملكية للفائض المتراكم أو  فائض إعادة التقييم المشمول في
العجز المتراكم  أو. وال يتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى الفائض المتراكم العجز

 .الفائض أو العجز
 

يجب التي ستسجل على القيمة العادلة،  قارات اإلستثماريةالععند التحويل من المخزون إلى  .24
بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها المسجلة  اإلعتراف

 العجز لتلك الفترة.أو  السابقة في صافي الفائض
 

لقيمة العادلة والتي تسجل على ا العقارات اإلستثماريةتنسجم معاملة التحويالت من المخزون إلى  .21
 لها مع معاملة مبيعات المخزون.

 
ذاتية البناء تسجل على القيمة  عقارات إستثماريةتطوير  أوعندما تنجز منشأة معينة بناء  .21

بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها  اإلعترافالعادلة، يجب 
 العجز.أو  المسجلة السابقة في الفائض

 

  تبعادساإل
)أي حذفها من بيان المركز المالي( عند التصرف  العقارات اإلستثماريةب اإلعترافيجب سحب  .22

ها بشكل دائم، وال يتوقع الحصول على أي مكاسب إستعمالعندما يتم التوقف عن  أوبها 
 خدمات محتملة من التصرف بها. أوية مستقبلية إقتصاد

 
 
 
 
 



 العقارات اإلستثمارية
 

 414 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي.  أومن خالل بيعها  ةالعقارات اإلستثماريبقد يتم التصرف  .28
، تطبق المنشاة المعيار الموجود في معيار العقارات اإلستثماريةوعند تحديد تاريخ التصرف 

عتراف باإليراد الناتج عن بيع السلع، وتستعين باإلرشاد لإل 2 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
. أما عند 2 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  التنفيذ إرشاداتالمتعلق بذلك والوارد في 

عادة تأجيرها فينطبق عليها  أوعقد تمويلي الدخول في التصرف بالممتلكات من خالل  بيعها وا 
 . 62 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 
العقارات جزء من  إستبدال، بتكلفة 24لمبدأ اإلعتراف في الفقرة وفقا  إذا اعترفت المنشأة،   .22

في المبلغ المسجل لألصل، فإنها تلغي اإلعتراف بالمبلغ المسجل للجزء المستبدل.  اإلستثمارية
نموذج التكلفة، قد ال يكون الجزء  إستخدامالتي يتم محاسبتها ب عقارات اإلستثماريةوبالنسبة لل

ذا لم يكن من ا لممكن للمنشأة أن تحدد المستبدل هو الجزء الذي يتم استهالكه بشكل منفصل. وا 
كمؤشر على ما كانت عليه  ستبدالالمبلغ المسجل للجزء المستبدل، يمكنها أن تستخدم تكلفة اإل

تكلفة الجزء المستبدل وقت شرائه أو إنشائه. وبموجب نموذج القيمة العادلة، يمكن أن تعكس 
قد فقد قيمته. وفي حاالت  هإستبدالأن الجزء الذي ينبغي  عقارات اإلستثماريةالقيمة العادلة لل

ه. إستبدالأخرى قد يكون من الصعب تحديد ما ينبغي تخفيضه من القيمة العادلة للجزء الذي يتم 
وكبديل لتخفيض القيمة العادلة للجزء المستبدل، عندما يكون من غير العملي القيام بذلك، يتم 

قييم القيمة العادلة، كما هو في المبلغ المسجل لألصل ومن ثم إعادة ت ستبدالشمل تكلفة اإل
 . إستبدالمطلوب بالنسبة لإلضافات التي ال تنطوي على 

 

العقارات  إستبعاديتوجب تحديد المكاسب أو الخسائر التي تنشأ من إنهاء خدمة أو  .84
عتراف إلوالقيمة المرحلة لألصل ويجب ا ستبعادإلبالفرق بين صافي متحصالت ا اإلستثمارية

خالفا   61في القطاع العام )ما لم يتطلب معيار المحاسبة الدولي  جزفي الفائض أو العبه 
عادة ا  . اتستثمار اإل إستبعادفي فترة إنهاء الخدمة أو  (ستئجارإللذلك في البيع وا 

 
على القيمة العادلة،  مبدئيا   العقارات اإلستثماريةببالتعويض المطلوب من التصرف  اإلعترافيتم  .86

ذا تأجل الدفع  مبدئيا   ويعترف بالتعويض المستلم عقارات للعلى معادل السعر تحديدا  وا 
ية للتعويض ومعادل السعر النقدي كإيراد سمبالفرق بين القيمة اإل اإلعتراف. ويتم اإلستثمارية

 . نموذج الفائدة الفعال إستخدامب 2 في القطاع العامفائدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 

أو معايير المحاسبة الدولية األخرى كما هو مالئم  62بة الدولي معيار المحاس المنشأةطبق ت .82
 . العقارات اإلستثمارية إستبعادعلى أي إلتزام يحتفظ به المشروع بعد 

 
التي انخفضت قيمتها أو  عقارات اإلستثماريةيتم اإلعتراف بالتعويضات من األطراف الثالثة لل .82

 عندما تصبح التعويضات مستحقة القبض.  ُفقدت أو تم التنازل عنها في الفائض أو العجز
 

أو الخسائر فيها والمطالبات ذات العالقة للتعويض من  العقارات اإلستثماريةإن إنخفاض قيمة  .84
 ستبدالأطراف ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء الحق ألصول اإل

 -منفصل كما يلي: قتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكلإعبارة عن أحداث 
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 أو  " 26لمعيــار المحاســبة الــدولي  وفقــا   العقــارات اإلســتثماريةنخفــاض قيمــة إيــتم اإلعتــراف ب (أ)
 ؛، إذا كان ممكنا   26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أو التصــرف  إنهــاء الخدمــةبعمليــات هــذا المعيــار اإلعتــراف مــن  82-22للفقــرات  وفقــا  يــتم  (ب)
 ؛ماريةالعقارات اإلستثب

التــي انخفضــت قيمتهــا أو  العقــارات اإلســتثماريةيــتم اإلعتــراف بــالتعويض مــن أطــراف ثالثــة   (ج)
 للقبض؛ و عندما يصبح مستحقا  الفائض أو العجز ُفقدت أو تم التنازل عنها في 

يــتم اســـتردادها أو  األصــول التـــيالمعيـــار تحديــد تكلفـــة  مـــن هــذا 28-21للفقــرات  وفقـــا  يــتم  (د)
 ا كبنود مستبدلة. شرائها أو إنشائه

 

 اإلفصاح
  

 نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة
في تطبق اإلفصاحات المبينة أدناه باإلضافة إلى تلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي  .81

. التي تم الدخول بهاالمؤجر إفصاحات   العقارات اإلستثمارية. ويقدم صاحب 62 القطاع العام
 أو تشغيلي بموجب عقد إيجار تمويلي العقارات اإلستثماريةبتحتفظ  المنشأة التي أيضا  تقدم 

فصاح المؤجر عن أي عقود إيجار تشغيلية  إفصاحات تم المستأجر عن عقد اإليجار التمويلي وا 
 .الدخول بها

 
 -يجب على المنشاة اإلفصاح عما يلي: .81

 إذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة. (أ)

طبيق نموذج القيمة العادلة، أو كليهما، وفي أي ظروف تكون حصص إذا قام بت (ب)
 .عقارات اإلستثماريةالممتلكات معدة بموجب عقود اإليجار مصنفة ومحتسبة لل

عن الممتلكات التي يشغلها  عقارات اإلستثماريةالالمنشأة لتميز تستخدمه المعيار الذي  (ج)
السير الطبيعي للعمليات عندما يكون الممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خالل  أوالمالك 

 .(65التصنيف صعبا  )أنظر الفقرة 

عقارات للستعانة بها لتحديد القيمة العادلة ات المعينة التي تم اإلفتراضاألساليب واإل (د)
، بما في ذلك بيان عما إذا كان تحديد القيمة العادلة مدعم بدليل من السوق  اإلستثمارية

)على المنشأة اإلفصاح عنها( إلى حد كبير بسبب طبيعة على عوامل أخرى  إعتمادأم 
  .الممتلكات ونقص بيانات السوق التي يمكن مقارنتها

اإلفصاح  أو)كما تم قياسها  عقارات اإلستثماريةللت القيمة العادلة إعتمادإلى أي مدى ( هـ)
عنها في البيانات المالية( على تقييم مقيم مستقل يحمل مؤهل مهني معترف به 

ذا  العقارات اإلستثماريةومناسب، ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة  التي يقوم بتقييمها. وا 
 ؛لم يتوفر مثل هذا التقييم يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة
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 -القيم الواردة في بيان األداء المالي لكل ما يلي: (و)

 ؛العقارات اإلستثماريةإيراد بدل اإليجار من  (6)

)بما في ذلك مصاريف اإلصالح والصيانة(  المصاريف التشغيلية المباشرة (6)
 ؛ والمحصلة إليراد بدل اإليجار خالل الفترة العقارات اإلستثماريةالناجمة عن 

المصاريف التشغيلية المباشرة )بما في ذلك مصاريف اإلصالح والصيانة(  (1)
 ؛غير المحصلة إليراد بدل إيجار خالل الفترة العقارات اإلستثماريةالناجمة عن 

من   تسديد اإليراد والعوائد  أو عقارات اإلستثماريةبال اإلعترافقيود على الوحجم وجود  (ز)
 ؛ والتصرف وحجم هذه القيود

 أولإلصالحات  أو العقارات اإلستثماريةتطوير  أوبناء  أوات التعاقدية لشراء لتزاماإل  (ح)
 التحسين.  أوالصيانة 

 

 نموذج القيمة العادلة
 

اإلفصاح عن  12-26القيمة العادلة الوارد في الفقرات من  على المنشأة التي تطبق نموذج .82
عند بداية ونهاية الفترة بحيث تظهر كل مما  عقارات اإلستثماريةللالقيمة المسجلة بين تسوية 

 : 51يلي باإلضافة إلى اإلفصاح الذي تتطلبه الفقرة 
ك الناتجة وكذل كتساباإل اإلضافات، اإلفصاح بشكل منفصل عن اإلضافات الناتجة عن   (أ)

 ؛المعترف به في القيمة المرحلة لألصلعن المصروف الالحق 

 ؛عن طريق دمج المنشأة كتساباإل اإلضافات الناجمة عن  (ب)

 ؛بالممتلكات إستبعاد (ج)

 ؛صافي المكاسب والخسائر لتعديالت القيمة العادلة (د)

فـة، وفـي لعملتـي عـرض مختل صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمـة البيانـات الماليـة (هـ) 
 في عملة العرض في تقرير المنشأة؛ لمشروع أجنبي الترجمة

 ؛ والتحويالت إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها  (و)

 أخرى. تغيرات  (ز)

 

بشكل كبير لغرض  العقارات اإلستثماريةعندما يتم تعديل التقييم الذي يتم الحصول عليه  .88
المزدوجة لألصول أو اإللتزامات التي يتم اإلعتراف بها  البيانات المالية، مثال لتجنب المحاسبة

، ينبغي على المنشأة 88على أنها أصول والتزامات منفصلة كما هو مذكور في الفقرة 
اإلفصاح عن المطابقة بين التقييم الذي يتم الحصول عليه والتقييم الُمعَدل المشمول في 
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جمالي ألي التزامات إيجار معترف بها تم إعادة البيانات المالية، مبينة بشكل منفصل المبلغ اإل
 إضافتها، وأي تعديالت هامة أخرى. 

 

 العقارات اإلستثماريةعندما يقوم المشروع بقياس ، 16كما ورد في الفقرةية إستثنائفي حاالت  .82
فإن التسوية ، 61في القطاع العام في معيار المحاسبة الدولي نموذج التكلفة مستخدما  

 العقارات اإلستثماريةيتوجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بتلك  51قبل الفقرة المطلوبة من 
يتوجب على  ،إضافة إلى ذلك .األخرى العقارات اإلستثماريةمنفصلة عن المبالغ المتعلقة 

  -المشروع أن يفصح عن:
 ؛العقارات اإلستثماريةوصف  (أ)

 ؛بيان سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية (ب)

 و ؛اق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكننط (ج)

 غير المسجلة على القيمة العادلة: العقارات اإلستثماريةبعند التصرف  (د)

 ؛غير المسجلة على القيمة العادلة العقارات اإلستثماريةحقيقة تصرف المنشاة  (6)

 ؛ والبيعفي وقت  العقارات اإلستثماريةالقيمة المسجلة لتلك  (6)

 الخسارة المعترف بها. أوقيمة المكسب  (1)
 نموذج التكلفة

اإلفصاح عما يلي باإلضافة  51على المنشأة التي تطبق نموذج التكلفة المذكور في الفقرة  .24
 -:18إلى اإلفصاح المطلوب في الفقرة 

 ؛المستخدمة ستهالكأساليب اإل (أ)

 ؛المستخدمة ستهالكاإل معدالت أوالعمر اإلنتاجي  (ب)

القيمة  إنخفاضخسائر  المتضمنة فيالمتراكم ) ستهالكاإلالقيمة المسجلة و  إجمالي (ج)
 ؛المتراكمة( في بداية ونهاية الفترة

في بداية ونهاية الفترة مع إظهار ما يلي  عقارات اإلستثماريةللتسوية القيمة المسجلة  (د)
 -)المعلومات القابلة للمقارنة غير مطلوبة(:

وكذلك  كتساباإل عن اإلضافات الناتجة عن اإلضافات، اإلفصاح بشكل منفصل  (6)
 ؛المعترف به كأصلالناتجة عن المصروف الالحق 

 ؛بواسطة دمج المنشأة كتساباإل اإلضافات الناجمة عن  (6)

 ؛بالممتلكاتإستبعاد  (1)

 ؛ستهالكلإل (2)
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القيمة  إنخفاضقيمة خسائر خفض القيمة المعترف بها، وقيمة خسائر  (8)
عيار المحاسبة الدولي في القطاع بما يتفق مع م المعكوسة خالل الفترة

 ؛66العام

لعملتي عرض  صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمة البيانات المالية (1)
 في عملة العرض في تقرير المنشأة. لمشروع أجنبي مختلفة، وفي الترجمة

 ؛ والتحويالت إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها  (1)

  ؛ وأخرىتغيرات  (5)

، وعندما ال تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة عقارات اإلستثماريةللقيمة العادلة ال  )هـ(
، عليها 16ستثنائية الموصوفة في الفقرة بموثوقية في الحاالت اإل عقارات اإلستثماريةلل

 -اإلفصاح عما يلي:

 ؛عقارات اإلستثماريةللوصف  (6)
 

 ؛ وثوقيةتفسير سبب عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بمو  (2)

 نطاق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكن. (2)

 

 إنتقاليةأحكام 
 

 إعتماد أساس اإلستحقاق المحاسبي للمرة األولى
 

كتعديل للرصيد  عقارات اإلستثماريةبالالمبدئي  اإلعترافيجب على المنشأة اإلبالغ عن تأثير  .26
 إعتماد. عند للمرة األولىفيها المعيار  إعتمادمتراكم للفترة التي العجز ال أوفتتاحي للفائض اإل

للمرة األولى وعندما تعترف منشاة ما مبدئيا   اإلستحقاقأسلوب المحاسبة على أساس 
 هذا المعيار.  إعتمادعند  العقارات اإلستثماريةب

 
لمعايير  قا  وف للمرة األولى اإلستحقاقيجوز للمنشأة التي تعتمد المحاسبة على أساس  .22

 أوعلى التكلفة  العقارات اإلستثماريةبأن تعترف مبدئيا   في القطاع العامالمحاسبة الدولية 
مقابل كلفة  أوت بدون تكلفة إكتسبالتي  عقارات اإلستثماريةللعلى القيمة العادلة. وبالنسبة 

 .كتساباإل يخ هذه في تار  عقارات اإلستثماريةللالتكلفة تكون القيمة العادلة  فإنية، إسم
 
لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإن  وفقا  قبل تبني محاسبة اإلستحقاق للمرة األولى  .22

ي على أساس غير أساس التكلفة أو القيمة العادلة كما ستثمار بالعقار اإل)أ( المنشأة قد تعترف 
ي الذي لم تعترف به. ار ستثمأو أنها قد تسيطر على العقار اإل)ب( هو محدد في هذا المعيار، 

ي بسعر التكلفة أو بالقيمة ستثمار ويتطلب هذا المعيار من المنشآت أن تعترف مبدئيا  بالعقار اإل
لمعايير المحاسبة الدولية في  وفقا  العادلة كما في تاريخ تبني محاسبة اإلستحقاق للمرة األولى 

 أوت بدون تكلفة إكتسبا وكانت قد مبدئيا  باألصول على تكلفته اإلعترافوعند القطاع العام. 
في  عقارات اإلستثماريةلله يتم تحديد التكلفة بالرجوع إلى القيمة العادلة فإنية، إسممقابل تكلفة 
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ه فإنغير معروفة،  العقارات اإلستثماريةإحدى  إكتساب. وعندما تكون تكلفة كتساباإلتاريخ 
 . كتساباإلي تاريخ يمكن تقدير تكلفتها بالرجوع إلى القيمة العادلة ف

 

 نموذج القيمة العادلة
هذا المعيار  إعتمادعن تأثير تعترف يجب على المنشأة بموجب نموذج القيمة العادلة أن  .24

هذا المعيار  تطبيقالعجز المتراكم للفترة التي تم  أوفتتاحي للفائض كتعديل على الرصيد اإل
 -فيها. باإلضافة إلى ما يلي: للمرة األولى

غيرها( عن  أوبشكل علني )أي في بياناتها المالية  المنشأة قد أفصحت مسبقا   إذا كانت (أ)
في فترات سابقة )محددة على أساس يلبي تعريف  لعقاراتها اإلستثماريةالقيمة العادلة 

( يتم تشجيع 16-28وفي اإلرشاد في الفقرات من  1القيمة العادلة الوارد في الفقرة 
  -بالقيام بما يلي:المنشأة ولكن ال يتم إلزامها 

العجز المتراكم للفترة السابقة التي تم  أوفتتاحي للفائض تعديل الرصيد اإل (6)
 ؛ واإلفصاح فيها عن القيمة العادلة علنيا

 ؛ وإعادة بيان المعلومات المقارنة لهذه الفترات (2)
إذا لم تفصح المنشأة سابقا  بشكل علني عن المعلومات المبينة في )أ(، يتعين عليها  (ب)

 ادة بيان المعلومات المقارنة واإلفصاح عن هذه الحقيقة.إع
 

لهذا المعيار أن تختار تطبيق نموذج القيمة العادلة فيما للمرة األولى يجوز للمنشأة عند التطبيق  .21
بها مسبقا  في بياناتها المالية. وعند حدوث هذا، يستلزم إعترفت التي  العقارات اإلستثماريةبيتعلق 

لرصيد االفتتاحي  عقارات اإلستثماريةللتم أي تعديل بالنسبة للقيمة المسجلة هذا المعيار أن ي
للفائض أو العجز المتراكم للفترة التي تم فيها تطبيق المعيار للمرة األولى. يقتضي هذا المعيار 

. ويتطلب 2معالجة تختلف عن تلك التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إعادة بيان المعلومات المقارنة ما لم يكن من غير  2بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس

الممكن القيام بذلك. كما يشجع هذا المعيار على إعادة بيان تلك المعلومات المقارنة في ظروف 
 معينة. 

 
 أوي للفائض فتتاحتعديل الرصيد اإل فإن، للمرة األولىمنشأة معينة هذا المعيار تطبق عندما  .21

العقارات العجز المتراكم يتضمن إعادة تصنيف أي مبالغ محتفظ بها من فائض إعادة تقييم من 
 .اإلستثمارية

 

)ب( ( 2446) 61مسبقا  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )أ( إن المنشأة التي تطبق  .22
ظ بها وتختار للمرة األولى تصنيف ومحاسبة بعض أو جميع حصص العقارات المؤهلة المحتف

ية يجب أن تعترف بأثر ذلك اإلختيار إستثمار بموجب عقود إيجار تشغيلية على أنها عقارات 
ي للفائض أو العجز المتراكم للفترة التي تم فيها اإلختيار للمرة فتتاحكتعديل على الرصيد اإل

ة أو األولى. باإلضافة إلى ذلك، إذا أفصحت المنشأة علنا في وقت سابق )في البيانات المالي
أ". وفي 24غيرها( عن القيمة العادلة لحصص العقارات تلك في فترات سابقة، تنطبق الفقرة "
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حال لم تفصح المنشأة علنا في وقت سابق عن المعلومات المتعلقة بحصص العقارات تلك 
 ب".24أ"، تنطبق الفقرة "24المبينة في الفقرة "

 

 نموذج التكلفة
على  بعقاراتها اإلستثمارية اإلعترافلهذا المعيار  ة األولىالتطبيق للمر تستطيع المنشأة قبل  .28

ينطبق  أساس قياس آخر على سبيل المثال. أوأساس آخر غير أساس التكلفة، كالقيمة العادلة 
في السياسات المحاسبية يحصل على أي تغير  2 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

نموذج التكلفة. إن تأثير  إستخداموتختار  لمرة األولىلعندما تعتمد منشأة معينة هذا المعيار 
التغيير على السياسات المحاسبية يتضمن إعادة تصنيف أي مبلغ محتفظ به من فائض إعادة 

 .العقارات اإلستثماريةتقييم 
 
أن تقوم المنشأة بتطبيق السياسات المحاسبية  2يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .22

تعترف المنشأة مبدئيا  بالعقار )أ( ي ما لم يمكن أداء ذلك غير ممكن. لذلك فإنه عندما بأثر رجع
لهذا المعيار، فإنه عليها أيضا   وفقا  نموذج التكلفة  إستخداموتختار )ب( ي بسعر التكلفة ستثمار اإل

ا لو أن تعترف بأي إستهالك متراكم وأي خسائر إنخفاض قيمة متراكمة متعلقة بذلك العقار، كم
 أنها كانت تطبق دائما تلك السياسات المحاسبية. 

 
 (، 6006) 61بالنسبة للمنشآت التي تطبق مسبقا  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .644

ي مكتسب إستثمار فيما يخص القياس المبدئي لعقار  15-11يتم تطبيق متطلبات الفقرات 
 الت المستقبلية فقط. في معاملة تبادل أصول بأثر مستقبلي على المعام

 

 تاريخ النفاذ
 6لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المنشأة تطبيق هذا المعيار ل على .646

بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت  أو، 6005يناير 
ه يتعين عليها اإلفصاح فإن، 6005 يناير 6منشأة معينة هذا المعيار على فترات تبدأ قبل 

 عن هذه الحقيقة.
 

 حين في 68 الفقرة حذف وتم 11و 11و 16و 88و 81و 20و 61و 66 الفقرات تعديل تمأ. 606
 في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات" طريق عن ب16و أ16 الفقرتين إضافة تم

 مستقبلي بأثر التعديالت تلك نشأةالم تطبق أن وينبغي. 6060يناير في الصادرة "العام القطاع
 المحبذ ومن. 6066يناير 6بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات

 6 يسبق تاريخ أي من بدأ   اإلنشاء قيد العقارية اإلستثمارات على التعديالت المنشأة تطبق أن
 تلك في العقارية لإلستثمارات العادلة القيم تحديد تم قد يكون أن شريطة ،6066يناير

 أن ينبغي فإنها ،6066يناير 6قبل تبدأ لفترة التعديالت المنشأة طبقت حال وفي. التواريخ
 من أ601و 5 الفقرتين على التعديالت الوقت نفس في تطبق وأن الحقيقة تلك عن تفصح
 .61 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 
المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية  اإلستحقاقعندما تعتمد منشأة ما أساس  .642

يطبق بعد تاريخ السريان هذا  إعداد التقارير الماليةهذا المعيار وألغراض  فإن، في القطاع العام
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بعد  أوعتماد على البيانات المالية السنوية للمنشآت والتي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ اإل
 ذلك التاريخ.

 

 (6006) 61حب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام س
 "يةستثمار العقارات اإل" 61يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .642

 .2446الصادر عام 
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 أساس اإلستنتاجات
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   61يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 معايير المحاسبة مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 61 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 3002 عام في الصادرة ماليةال التقارير إلعداد الدولية المعايير على الدولية

 

 خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   .6إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة 
في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والمعايير الدولية إلعداد بين معايير المحاسبة الدولية 

لمنشآت القطاع  التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 العام. 

 
ينها إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والتي يتم تحقيق المقاربة ب  .4إستنتاج

وبين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار 

طلحات في ذلك المعيار غير الدولي إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المص
مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح 
متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

"المقارنة مع المعايير الدولية إلعداد المالية في  العام وما يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير
 المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  التقارير المالية"

 
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديالت المقترحة على 4004في مايو   .3إستنتاج

كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت  ۱معيار من معايير المحاسبة الدولية 63
أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار والتعارض 
جراء تحسينات أخرى". وقد تم إصدار معايير  ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وا 

 . 4003ديسمبر المحاسبة الدولية النهائية في 
 

، إلى معيار 4006، الصادر في ديسمبر61إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .2إستنتاج
. وفي 4003( "العقارات اإلستثمارية" والذي أُعيد إصداره في ديسمبر 4000) 20المحاسبة الدولي 

لية في لقطاع العام، وهي ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدو 4003أواخر عام 
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا بين معايير المحاسبة ۲لجنة القطاع العام

 . 4003الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 

بعد تحسينه  20جعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمرا .5إستنتاج
واتفق عموما مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
والتعديالت التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها 

                                                 
ة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل وهي لجن -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية    ۱

ير بأنها المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس هذه المعاي
يير. وفي بعض الحاالت، عدل المجلس معايير تتألف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعا

 المحاسبة الدولية بدال من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.
أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس االتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير    ۲

 .4002ة لتصبح مجلسا  مستقال  لوضع المعايير في نوفمبر تكليف اللجن
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في مجلس معايير المحاسبة الدولية  لشاملةخدمة اإلشتراك افي هذه الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 
على العنوان التالي:  الموقع اإللكتروني للمجلساإلطالع على أسس اإلستنتاجات في 

www.iasb.org .)عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحاالت وفي 
 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار

 

نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  20تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي  .1إستنتاج
ديالت التع 61. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام4003الصادرة بعد ديسمبر

. ويعود 4003الالحقة الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق 

نشآت القطاع العام المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على م
 ولم يشكل رأيا بشأنها. 

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 61العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 3002 عام في الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 

 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 7إستنتاج 
 الصادرة" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 20 الدولي المحاسبة

 أسباب على األخير المجلس مع عموما   واتفق 4002 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن
ستنت. المعيار تنقيح  سبب يوجد يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس جوا 
 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص

 
 

 

 

 

 

http://www.iasb.org/
http://www.iasb.org/
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  شجرة القرار التوضيحية

 شجرة القرار التوضيحية
 .61من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعتبر هذه الشجرة مرافقا ، وال تعتبر جزء  
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 20مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 00مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
( 4003) 20معيااار المحاساابة الاادولي  مسااتمد بشااكل رئيسااي ماان 1معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  إن
"التحساينات علاى المعااايير كجازء ماان  20ويتضامن تعااديالت علاى معياار المحاساابة الادولي  "العقاارات اإلساتثمارية"

. وفي وقت إصدار هذا المعياار، لام يبحاث مجلاس معاايير 4002الصادرة في مايو  المالية"الدولية إلعداد التقارير 
"عقاود التاأمين"  2 معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام المحاسبة الدولية في القطاع العاام فاي إمكانياة تطبياق

 "األصول غيار المتداولاة المحاتفظ بهاا برسام البياع والعملياات المتوقفاة" 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام و 
ال يعكااس التعااديالت التااي  61معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  علااى منشااآت القطاااع العااام. وعليااه، فاا ن

باين معياار االختالفاات الرئيساية فيما يلاي و . 5و 2بعد إصدار المعيارين  20ُأجريت على معيار المحاسبة الدولي 
 :  20ومعيار المحاسبة الدولي  61المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  مبادئيا بساعر التكلفاة  العقاارات اإلساتثماريةأن ياتم قيااس  61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاام يقتضي
ن عبااارة عاان وياانص علااى أن األصاال عناادما يااتم امتالكااه باادون تكلفااة أو مقاباال تكلفااة رمزيااة، فاا ن تكلفتااه تكااو 

العقااااارات قياااااس  20قيمتااااه العادلااااة كمااااا فااااي تاااااريض االمااااتالك. فااااي حااااين يقتضااااي معيااااار المحاساااابة الاااادولي 
 مبدئيا بسعر التكلفة.  اإلستثمارية

  ال ينطباق علاى العقاارات التاي  61معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام هناك إيضاحات إضافية تبين أن
معياار جتماعياة تحقاق أيضاا  تادفقات نقدياة واردة. وياتم محاسابة هاذه العقاارات وفقاا ليتم امتالكها لتقديم خدمة ا

 .  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 67 المحاسبة الدولي في القطاع العام
  للمااارة األولاااىأحكاماااا  انتقاليااة تتعلاااق بتبناااي المعااايير  61 معياااار المحاساابة الااادولي فاااي القطاااع العااااميتضاامن 

. فاااي حاااين يتضااامن معياااار 61 معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااامنساااخة الساااابقة لعااان ال واإلنتقاااال
المعاااايير الدولياااة إلعاااداد التقاااارير  نتقالياااة للمنشاااآت التاااي تساااتخدم أصاااال  إفقاااط أحكاماااا  20المحاسااابة الااادولي 

للماارة اد التقااارير الماليااة تبنااي المعااايير الدوليااة إلعااد 6الماليااة. يتناااول المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة 
نتقالية إضاافية تحادد أناه فاي الحااالت إأحكاما  61 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. ويتضمن األولى

التاي لام ياتم  بالعقاارات اإلساتثماريةوتعتارف  للمارة األولاىساتحقاق المحاسابي إلالتي تتبنى فيها المنشأة أسااس ا
 فتتاحي للفائض أو العجز المتراكم.   إلغي اإلبالغ عن التعديل في الرصيد ا، ف نه ينبعتراف بها مسبقا  إلا

  ضمن معياار المحاسابة الادولي فاي  20تم دمج التوضيحات المضافة لتلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي
 .لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير على المحاسبة من قبل منشآت القطاع العام 61القطاع العام 

 فااي حاااالت محااددة، مصااطلحات مختلفااة عاان معيااار 61معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام دم يسااتخ ،
معياار المحاسابة . ومن أهم األمثلة على ذلك اساتخدام مصاطلح "بياان األداء الماالي" فاي 20المحاسبة الدولي 

 فهو "بيان الدخل".  20 معيار المحاسبة الدولي. أما المصطلح المرادف في 61الدولي في القطاع العام 

  معياار المحاسابة فاي  مصطلح "الدخل" الذي يكون له 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ال يستخدم
 معنى أوسع من مصطلح "اإليراد".  20 الدولي
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 الممتلكات والمصانع والمعدات

 

 شكـر وتقديـر
 74 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "المعداتو  والمصانع الممتلكات "( 3002 عام في المنقح)

 الدولي تحادلإل التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي
إلعداد  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 74الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين

 .التقارير المالية
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
إلعداد  الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 المملكة أتش، أكس 4 أم 6 سي إي ندنل ستريت، كانون 20 الطابق األول وعنوانها ،التقارير المالية
 .المتحدة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifs.org: اإللكتروني الموقع
 

 األخرى والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” معايير لجنة لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال الدولية، المحاسبة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifs.org/
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 الممتلكات والمصانع والمعدات -71معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 71تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 3076يناير 

 
من  ديسمبر" في الممتلكات والمصانع والمعدات " 71إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم

 . 3007عام 
 

 71، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 3004وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خالل معايير القطاع العام  71القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في 
 التالية: 
  الصادر  " ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح" 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (3077في أكتوبر 

  (3070 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (3002)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 31 ولي في القطاع العاممعيار المحاسبة الد 

 الصادر في يناير  " األصول غير الملموسة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
3070) 

 

  71جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

اتم إلغائه  3077أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  

 3077أكتوبر  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  1

 3002ديسمبر  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 4

 3077أكتوبر  23العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع تعديل 1

 3070يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 8

 3070يناير  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 41

 3077أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 12
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 3077أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  على التحسينات  تعديل 87

 3077أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 82

أ82  3070يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

 3070يناير ية في القطاع العام معايير المحاسبة الدول التحسينات على  تعديل 86
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أ701  3070يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

ب701  3070يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

ج701  3077أكتوبر  23معيار المحاسبة الدولي  جديد 

د701  3077التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد 
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. 702-7 الفقرات في مبين " والمعدات والمصانع الممتلكات " 71 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 فالهد سياق في 71 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى

 معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات أساس سياق وفي منه
 أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .واضحةال اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار
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 الهدف 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات حتى يتمكن  .7

مستخدمو البيانات المالية من التحقق من المعلومات التي تتعلق باستثمار المنشأة في الممتلكات 
ذا اإلستثمار. وتتمثل القضايا الرئيسية في والمصانع والمعدات الخاصة بها والتغييرات في ه

وتحديد مبالغها المسجلة )ب( اإلعتراف باألصول )أ( محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات في 
 القيمة التي ينبغي اإلعتراف بها فيما يتعلق بها. إنخفاضوتكاليف اإلستهالك وخسائر )ج( 

 

 النطاق
المحاسبي أن تطبق  ستحقاقت المالية على مبدأ اإليجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانا .6

 -:بإستثناءهذا المعيار في محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات 

في القطاع لمعيار محاسبي دولي آخر  وفقا  معالجة محاسبية مختلفة  إعتمادعندما يتم  (أ)
 ؛ والعام

 88و 88الفقرات  ، إال أن متطلبات اإلفصاح الواردة فياألصول الموروثةفيما يتعلق ب (ب)
 المعترف بها. األصول الموروثةتنطبق على  86و

 

 .األعمال الحكومية مؤسسات بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .3
 

الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .6
األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد  مؤسساتبأن المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 مؤسسات األعمالالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 . "عرض البيانات المالية" 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في 

 
 -انع والمعدات، بما في ذلك:ينطبق هذا المعيار على الممتلكات والمص .1

 معدات الجيش المختصة؛  (أ)

 و ؛أصول البنية التحتية (ب)

لمعيار المحاسبة  أصول ترتيبات امتياز تقديم الخدمات بعد االعتراف المبدئي والقياس وفقا   (ج)
 . " المانح متياز تقديم الخدمات:إترتيبات  " 23الدولي في القطاع العام 

 

بكافة الممتلكات  عترافا  من شرط اإلإعفاء 706إلى  21ات من تقدم األحكام المؤقتة في الفقر 
 والمصانع والمعدات خالل الفترة المؤقتة التي تمتد لخمس سنوات.

 

 -ال يطبق هذا المعيار على: .4
 31األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (أ)

 (؛ أو"الزراعة"
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حتياطات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير ا  و  نتفاع بالمعادنإلحقوق ا (ب)
المتجددة المتشابهة )أنظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو العالقة الذي يتناول 

 حتياطات المعادن والموارد غير المتجددة المتشابهة(.ا  نتفاع بالمعادن و إلحقوق ا
 

صانع والمعدات المستخدمة لتطوير أو إدامة إال أن هذا المعيار ينطبق على الممتلكات والم
 )ب(.4)أ( أو النقطة 4النقطة  تم وصفها فيصول التي األنشطة أو األ

 

األخرى اإلعتراف ببند الممتلكات  المحاسبة الدولية في القطاع العام يمكن أن تقتضي معايير .1
على سبيل  والمصانع والمعدات على أساس منهج مختلف عن ذلك الوارد في هذا المعيار.

من المنشأة تقييم  "عقود اإليجار" 72في القطاع العام المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
يتطلب . والمكافئاتإعترافها ببند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤجرة على أساس نقل المخاطر 

ء من الممتلكات من المنشأة تقييم االعتراف بجز  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
متياز تقديم الخدمات على أساس السيطرة على إوالمعدات المستخدمة في ترتيبات  والمصانع
إال أنه في هذه الحاالت يتم تحديد جوانب أخرى من المعاملة المحاسبية لهذه األصول،  .األصل

 لهذا المعيار.  وفقا  بما في ذلك اإلستهالك، 
 

في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا   عقارات اإلستثماريةلفة للنموذج التكعلى المنشأة إستخدام  .8
 تستخدم نموذج التكلفة في هذا المعيار. أنيجب  ، كما" العقارات اإلستثمارية". 74 القطاع العام

 

    األصول الموروثة

لذلك تلبي تعريف  خالفا  والتي  األصول الموروثةب عترافال يتطلب هذا المعيار من المنشأة اإل .2
ذا  بها. عترافممتلكات والمصانع والمعدات ومعايير اإلال ، األصول الموروثةت المنشأة بإعترفوا 
نه يجب عليها تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في هذا المعيار وقد تطبق، متطلبات القياس إف

 الواردة في هذا المعيار، ولكن ال يشترط ذلك. 
   

نظرا  ألهميتها الثقافية أو البيئية أو التاريخية.  "موروثةتوصف بعض األصول على أنها "أصول  .70
والمناطق  المباني التاريخية والنصب التذكارية، ومواقع اآلثار، األصول الموروثةوتشتمل أمثلة 

خصائص معينة، بما في  األصول الموروثةما تبين  وكثيرا  الطبيعية المحمية، واألعمال الفنية. 
 -م من أن هذه الخصائص ال تقتصر على هذه األصول(:ذلك الخصائص التالية: )على الرغ

من غير المرجح أن تنعكس قيمتها من الثقافية والبيئية والتعليمية والتاريخية بشكل كامل  (أ)
 في قيمتها المالية القائمة على أساس سعر السوق فقط؛ 

عاد إستبأو التشريعية محظورات أو قيود صارمة على  قد تفرض االلتزامات القانونية و/ (ب)
 ؛هاببيعاألصول  هذه

غالبا  وقد تزداد قيمتها على مر الوقت حتى إذا ساءت ظروفها  ستبدالتكون غير قابلة لإل (ج)
 و المادية؛

قد يكون من الصعب تقدير عمرها اإلنتاجي، والذي قد يصل في بعض الحاالت إلى  (د)
 مئات السنين. 
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ها مع مرور إكتسبالتي تم  الموروثةاألصول وقد تمتلك منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من 
ما يتم  ونادرا  السنين وبواسطة وسائل مختلفة، بما في ذلك الشراء والتبرع والوصية والمصادرة. 

بهذه األصول بسبب قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الواردة، وقد يكون هناك عوائق  حتفاظاإل
 اض. ها لهذه األغر إستخدامية أمام إجتماعقانونية أو 

 

قيمتها  بإستثناءإمكانيات خدماتية منافع إقتصادية مستقبلية أو  األصول الموروثةيكون لبعض  .77
 عترافالموروثة، فعلى سبيل المثال، مبنى تاريخي يستخدم كمكتب حيث يمكن في هذه الحالة اإل

ت ببنود أخرى من الممتلكا عترافعليه اإل ا  بها وقياسها على نفس األساس الذي يتم بناء
المنافع اإلقتصادية األخرى، تقتصر  ألصول الموروثةلوالمصانع والمعدات وقياسها. وبالنسبة 

النصب التذكارية واآلثار، على كإمكانياتها الخدماتية على خصائصها الموروثة، المستقبلية أو 
البديلة  ةوجود اإلمكانيات الخدماتيالمنافع اإلقتصادية المستقبلية و ؤثر تسبيل المثال. ويمكن أن 
 على خيار أساس القياس. 

 

من المنشآت القيام باإلفصاح عن  26-88تستوجب متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرتين  .73
أن تفصح عن  األصول الموروثةاألصول المعترف بها. ولذلك ُيطلب من المنشآت التي تعترف ب

 -بعض المسائل فيما يتعلق بهذه األصول، ومنها على سبيل المثال:

 ساس القياس المستخدم؛أ (أ)

 ؛إذا وجدت ،المستخدمة ستهالكطريقة اإل (ب)

 ؛القيمة المرحلةإجمالي  (ج)

 المتراكم في نهاية الفترة، إن وجد؛ و ستهالكاإل (د)

 في بداية ونهاية الفترة مع توضيح عناصر معينة فيها. القيمة المرحلة تسوية(   هـ)
 

 تعريفات
 -:اهلب معانيها المحددة تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حس .73

 

هو المبلغ المعترف به لألصل في الميزانية العمومية  (Carrying amount) المسجلالمبلغ 
 في قيمته. إنخفاضبعد خصم أي إستهالك متراكم وأية خسائر 

 

( Class of property, plant and equipment) من الممتلكات والمصانع والمعدات فئة
مماثلة في عمليات المنشأة، والتي تظهر كبند الوظيفة الطبيعة أو الات األصول ذ تجميعيعني 

 مفرد لغرض اإلفصاح في البيانات المالية. 
 

يحل هو تكلفة األصل أو مبلغ آخر  (Depreciation amount) ستهالكالمبلغ القابل لإل
 في البيانات المالية، ناقص قيمته المتبقية. محله

 

هو التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لإلستهالك لألصل على مدى  (Depreciation) االستهالك
 عمره اإلنتاجي.

 



 الممتلكات والمصانع والمعدات

71معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     681 

هي القيمة الحالية للتدفقات  (specific value-Entity) القيمة الخاصة بمنشأة معينة
المستمر لألصل ومن التصرف به في نهاية  ستخدامالنقدية التي تتوقع المنشأة نشوءها من اإل

 ي تتوقع أن تتكبدها عند تسوية اإللتزام.عمره اإلنتاجي أو الت
 

cash-An impairment loss of a non-) قيمة أصل غير مولد للنقد إنخفاضخسارة 

generating asset) المبلغ الذي يتعدى بموجبه المبلغ المسجل لألصل مبلغ الخدمة  وهو
 الخاص به. ستردادالقابل لإل

 

هي األصول  (,plant and equipment Property) الممتلكات والمصانع والمعدات
 -الملموسة والتي:

لتأجيرها  أو البضائع أو الخدماتيد تزو ها في إنتاج أو ستخدامتحتفظ المنشأة بها إل (أ)
 للغير أو ألغراض إدارية؛ و

 واحدة.  تشغيليةها خالل أكثر من فترة إستخداميتوقع  (ب)
 

بيع األصل أو قيمة  صافي سعر )Recoverable amount)ستردادالمبلغ القابل لإل
 ه، أيهما أعلى.إستخدام

 
هو القيمة العادلة و  ( Recoverable service amount) ستردادمبلغ الخدمة القابل لإل

 ه. إستخداملتكاليف البيع وقيمة  األعلى لألصل غير المولد للنقد مطروحا  منها
 

ل عليه المنشأة ـي تحصغ المقدر الذـو المبلـه (Residual value) لألصلالقيمة المتبقية 
من التصرف باألصل، بعد اقتطاع التكاليف المقدرة للتصرف، إذا كان األصل في عمر  حاليا  

 ووضع متوقعين في نهاية عمره اإلنتاجي.
 

 -هو إما: (Useful life) العمر اإلنتاجي
 األصل من قبل المنشأة؛ أو إستخدامالفترة التي يتوقع خاللها  (أ)

و الوحدات المماثلة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من عدد وحدات اإلنتاج أ (ب)
 األصل.

 
األخرى تستخدم  في القطاع العامإن المصطلحات التي تم تعريفها في معايير المحاسبة الدولية 

المصطلحات  قائمةفي هذا المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، كما أنها موجودة في 
 منفصل.المنشورة بشكل  المعرفة

   

  عترافاإل
     

 -:نه أصل في الحاالت التاليةأبند من الممتلكات والمصانع والمعدات على  إن تكلفة .71

ية المستقبلية أو اإلمكانيات الخدماتية قتصادإذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع اإل (أ)
 المرتبطة باألصل  إلى المنشأة؛ و

 العادلة لألصل الخاص بالمنشأة بموثوقية. إذا كان من الممكن قياس التكلفة أو القيمة (ب)
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 [ تم إلغائها ] .71
 

 [ تم إلغائها ] .74
 

يتم عادة تسجيل قطع الغيار ومعدات التخديم كمخزون ويتم اإلعتراف بها في حساب الربح أو  .71
الخسارة على أنها مستهلكة. إال أن قطع الغيار الرئيسية والمعدات اإلحتياطية تعد من الممتلكات 

ها خالل ما يزيد عن فترة واحدة. وعلى نحو إستخداموالمعدات عندما تتوقع المنشأة والمصانع 
قطع الغيار ومعدات التخديم فقط فيما يتعلق بأحد بنود الممتلكات  إستخداممماثل، إذا كان يمكن 

 والمصانع والمعدات، فإنه تتم محاسبتها كممتلكات ومنشآت ومعدات.
 

اإلعتراف، أي ما يشكل بند الممتلكات والمصانع والمعدات.  ال يوضح هذا المعيار وحدة قياس .78
في تطبيق معايير اإلعتراف على الظروف المحددة للمنشأة.  لذلك فإن إصدار األحكام مطلوبا  

وقد يكون من المالئم تجميع البنود غير ذات األهمية بشكل فردي مثل القوالب واألدوات، وتطبيق 
 .  المعايير على القيمة اإلجمالية

  

تقوم المنشأة بموجب مبدأ اإلعتراف هذا بتقييم كافة تكاليف ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها في  .72
الوقت الذي يتم فيه تكبدها. وتشتمل هذه التكاليف على التكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء أو 

فة على أي من إنشاء أي من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات والتكاليف المتكبدة الحقا لإلضا
 جزء منها أو تخديمها. إستبدالتلك البنود أو 

 

تلبي المعدات العسكرية المتخصصة عادة تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات ويجب  .30
 لهذا المعيار.  وفقا  بها على أنها أصل  عترافاإل

 
 أصول البنية التحتية

   

ال يوجد تعريف مقبول أنه وفي حين  ما توصف بعض األصول على أنها "أصول بنية تحتية". كثيرا   .37
   -بعض أو جميع الخصائص التالية:تلبي ألصول البنية التحتية، إال أن هذه األصول  عالميا  

 أنها جزء من نظام أو شبكة؛   (أ)

 ات بديلة؛إستخداممتخصصة في طبيعتها وال يوجد لها  (ب)

 غير منقولة؛ و (ج)

 فرض قيود عند التصرف بها.تقد  (د)
 

كية أصول البنية التحتية غير مقتصرة على منشآت القطاع العام، إال أنه غالبا  على الرغم من أن مل
ما توجد أصول البنية التحتية المهمة في القطاع العام. وتلبي أصول البنية التحتية تعريف الممتلكات 

ية لهذا المعيار. وتتضمن األمثلة على أصول البن وفقا   محاسبيا  والمصانع والمعدات ويجب تسجيلها 
 التحتية شبكات الطرق وأنظمة المجاري وأنظمة تزويد المياه والكهرباء وشبكات االتصاالت. 
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 التكلفة األولية 
لتلك الممتلكات والمصانع والمعدات ألغراض السالمة أو البيئة، وهذا التملك الحصول على يمكن  .33

لبند من  أو إمكانية الخدمة قتصاديةوان كان ال يزيد مباشرة المنافع اإلالممتلكات والمصانع والمعدات 
لتحقيق منافع إقتصادية للمشروع  يكون ضروريا   أنبنود الممتلكات والمصانع والمعدات يمكن 

الممتلكات والمصانع الحصول على من أصولها األخرى. وهنا يعتبر  أو إمكانية الخدمة مستقبلية
ن الحصول على منافع إقتصادية مالمشروع لإلعتراف به كأصل كونه يمكن  والمعدات مؤهال  

مما لو لم يتم تملكها. ولكن يعترف بهذه  أكثرمن األصول المرتبطة أو إمكانية الخدمة مستقبلية 
لألصل واألصول المرتبطة بها عن المبلغ القابل المرحل األصول إلى الحد الذي ال يزيد فيه المبلغ 

يل المثال، قد تقتضي تشريعات الحماية من فعلى سبمن ذلك األصل واألصول المرتبطة.  ستردادإلل
ذات ن تحسينات المصانع إ، وهنا فالحرائق أن يقوم المستشفى بتركيب نظم طفايات حرائق جديدة

غير قادر على المشروع كون يألنه بدونها  ستردادالحد القابل لإليعترف بها كأصل إلى  العالقة
لقيمة المسجلة الناتجة لهذا األصل واألصول ذات غير أن ا .تشغيل المستشفى بما يتفق مع القوانين

 37لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة  إنخفاضالعالقة تتم مراجعتها فيما يخص 
 .قيمة األصول الغير مولدة للنقد" إنخفاض"

 

  التكلفة الالحقة 
المبلغ المسجل ألي بند من بنود  ، ال تعترف المنشأة في76بموجب مبدأ اإلعتراف الوارد في الفقرة  .32

الممتلكات والمصانع والمعدات بتكاليف التخديم اليومي على البند. إن تكاليف التخديم اليومي  
يعترف بها في الفائض أو العجز. تعتبر تكاليف التخديم اليومي  بشكل رئيسي عن تكاليف العمالة 

ما يوصف الغرض  فة األجزاء الصغيرة. غالبا  والبنود القابلة لإلستهالك، ويمكن أن تشتمل على تكل
 من هذه النفقات على أنه يتعلق بعمليات "إصالح وصيانة" بند الممتلكات والمصانع والمعدات.

 

ها خالل فترات إستبدالقد تتطلب أجزاء بعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أن يتم  .36
، أو قد تتطلب ف كل بضع سنواتطريق بحاجة إلعادة الترصيمنتظمة. على سبيل المثال، 

ها عدة مرات خالل فترة حياة هيكل إستبدالالقطع الموجودة داخل الطائرات مثل المقاعد والمطابخ 
، مثل ستبدالاإلشراء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات للتقليل من عمليات  أيضا  الطائرة. يمكن 

غير متكرر. وبموجب مبدأ اإلعتراف الوارد  الإستبدالجدران الداخلية للمبنى أو القيام ب إستبدال
، تعترف المنشأة في المبلغ المسجل ألي بند من بنود الممتلكات والمصانع 76في الفقرة 

أي جزء من هذا البند عندما يتم تكبد تلك التكلفة إذا تمت تلبية معايير  إستبدالوالمعدات بتكلفة 
( 81-83نظر الفقرات إالواردة في هذا المعيار ) ألحكام إلغاء اإلعتراف وفقا  اإلعتراف. ويتم 

 ها.إستبدالإلغاء اإلعتراف بالمبلغ المسجل لتلك األجزاء التي يتم 
 

قد تكون أحد شروط متابعة تشغيل بند الممتلكات والمصانع والمعدات )على سبيل المثال طائرة  .31
أجزاء البند. وعندما  ستبدالإما( أداء معاينات رئيسية منتظمة للنواقص بغض النظر عما إذا يتم 

يتم أداء كل معاينة رئيسية، يتم اإلعتراف بتكلفتها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع 
إذا تمت تلبية معايير اإلعتراف. ويتم إلغاء اإلعتراف بأي مبلغ  إستبدالوالمعدات على أنه 

جزاء المادية(. ويحدث هذا بغض مسجل متبقي من تكلفة المعاينة السابقة )بشكل مميز عن األ
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النظر عما إذا تم تحديد تكلفة المعاينة السابقة في المعاملة التي تم فيها شراء أو إنشاء البند. 
التكلفة المقدرة للمعاينة المستقبلية المماثلة كمؤشر على ما كانت  إستخداموعند الضرورة، يمكن 

 ء أو إنشاء المعيار.عليه تكلفة عنصر المعاينة القائمة عندما تم شرا
 

 القياس عند اإلعتراف

على أساس  يجب قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤهل لإلعتراف به كأصل مبدئيا   .62
 التكلفة.

 

كما في العادلة ، تكون تكلفته هي قيمته من خالل عمليات غير متبادلةاألصل  تملكعندما يتم  .61
 . قتناءتاريخ اإل

 

. فعلى سبيل من خالل العمليات الغير متبادلةتلكات والمصانع والمعدات بند المم إكتسابيمكن  .38
وذلك  يإسمالمثال، يمكن التبرع بأرض لحكومة محلية من قبل مطور بدون مقابل أو لقاء مقابل 

 أيضا  لتمكين الحكومة المحلية من تطوير المنتزهات والطرق والممرات في عملية التنمية. ويمكن 
خالل ممارسة صالحيات المصادرة. وفي  من خالل العمليات الغير متبادلة األصل تملكأن يتم 

الحصول ظل هذه الظروف، تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة كما في التاريخ الذي تم فيه 
 .عليه

  

الممتلكات والمصانع والمعدات، والتي تم  دببن ولياأل عترافاإل فإنألغراض هذا المعيار،  .32
قيمتها العادلة والتي تنسجم مع  أساس ية، علىإسمن مقابل أو لقاء تكلفة بدو  الحصول عليها
لذلك، تنطبق متطلبات إعادة التقييم الواردة في  ، ال يشكل إعادة تقييم. وتبعا  31متطلبات الفقرة 

عندما تختار المنشأة إعادة تقييم بند من  فقط 10-61والتعليق المساند في الفقرات من  66الفقرة 
 كات والمصانع والمعدات في فترات الحقة.الممتل

 

 التكلفة مكونات
 -:تتألف تكلفة عنصر الممتلكات والمصانع والمعدات من .20

بعد الخصم ستيراد وضرائب الشراء غير المستردة إلسعر شرائه بما في ذلك رسوم ا (أ)
 التجاري والحسم.

 ستخدامإلل جاهزافي حالة التشغيل األصل لوضع وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة  (ب)
  كما قررت اإلدارة.المقصود، 

زالة البند و  (ج) ستردادالتقدير األولي لتكاليف تفكيك وا  الموقع الموجود فيه، الذي تتكبد  ا 
البند خالل فترة محددة  ستخدامالمنشأة التزامه إما عندما يتم شراء البند أو نتيجة إل
 ألغراض أخرى غير إنتاج المخزونات خالل تلك الفترة. 
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 -مثلة التكاليف المباشرة لألصل:من أ .27
في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في تكلفة منافع الموظفين )كما تم تعريفها  (أ)

متالك بند من الممتلكات، إ( ناشئة بشكل مباشر من إنشاء أو "منافع الموظفين" 31
 والمصانع والمعدات؛

 ؛تكلفة إعداد الموقع (ب)
 ؛ليةوالمناولة األو  ستالمإلتكاليف ا (ج)
 ؛التركيبالتحميل تكاليف  (د)
تكاليف اختبار ما إذا كان األصلل يعملل بشلكل صلحيح، بعلد اقتطلاع صلافي العوائلد ملن  (  هـ)

بيع أية بنود يتم إنتاجها أثناء تهيئة األصل لذلك المكلان والوضلع )مثلل العينلات التلي يلتم 
 إنتاجها عند اختبار المعدات(؛ و

 التكاليف المهنية. (و)
 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "المخزون" على تكاليف اإللتزامات لتفكيك  تطبق المنشأة .23
زالة و  ستردادوا  البند  إستخدامالموقع الذي يوجد فيه البند التي يتم تكبدها خالل فترة محددة نتيجة  ا 

 وفقا  ا إلنتاج المخزونات خالل تلك الفترة. ويتم اإلعتراف بالتزامات التكاليف التي يتم محاسبته
ويتم  71أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 73لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

" المخصصات، اإللتزامات واألصول  72لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  قياسها 
 . المحتملة"

 

 -لممتلكات والمصانع والمعدات:فيما يلي أمثلة على التكاليف التي ال تعتبر تكاليف ألحد بنود ا .22

 مرافق جديدة؛ إفتتاحتكاليف  (أ)

تكلللاليف تقلللديم منلللتج جديلللد أو خدملللة جديلللدة )بملللا فلللي ذللللك تكلللاليف األنشلللطة اإلعالنيلللة  (ب)
 والترويجية؛

تكللاليف تنفيللذ األعمللال فللي مكللان جديللد أو مللع فئللة جديللدة مللن المسللتهلكين )بمللا فللي ذلللك  (ج)
 تكاليف تدريب الموظفين(؛ و

 رة وغيرها من التكاليف العامة غير المباشرة.تكاليف اإلدا (د)
 

يتوقف اإلعتراف بالتكاليف في المبلغ المسجل ألي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  .26
عندما يكون البند في المكان والوضع الالزمين له ليكون قادرا على العمل بالطريقة التي تنويها 

أو إعادة توزيع البند ال يتم تضمينها في المبلغ  إستخدامفي اإلدارة. لذلك، فإن التكاليف المتكبدة 
المسجل لذلك البند. على سبيل المثال، ال يتم تضمين التكاليف التالية في المبلغ المسجل لبند 

 -الممتلكات والمصانع والمعدات:

التكلللاليف التلللي يلللتم تكبلللدها خلللالل الوقلللت اللللذي يلللتم فيللله تهيئلللة البنلللد القلللادر عللللى العملللل  (أ)
ه أو اللللذي يلللتم فيللله تشلللغيله بأقلللل ملللن طاقتللله إسلللتخدامطريقلللة التلللي تنويهلللا اإلدارة ليلللتم بال

 الكاملة؛
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الخسلللائر التشللللغيلية األوليللللة، مثللللل تلللللك التللللي يلللتم تكبللللدها فللللي حللللين يللللزداد الطلللللب علللللى  (ب)
 مخرجات البند؛ و

 تكاليف إعادة تحديد موقع أو إعادة تنظيم جزء أو كامل عمليات المنشأة. (ج)
 

مليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، تحدث بعض الع .21
على العمل  ولكنها ال تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع الالزمين له حتى يكون قادرا  

بالطريقة التي تنويها اإلدارة. ويمكن أن تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو خالل أنشطة 
موقع  إستخدامو التطوير. على سبيل المثال، يمكن الحصول على اإليراد من خالل اإلنشاء أ

المبنى كموقف للسيارات حتى يتم البدء باإلنشاء. وحيث أن العمليات العرضية ال تعد ضرورية 
لتهيئة البند إلى المكان والوضع الالزمين له حتى يكون قادرا على العمل بالطريقة التي تنويها 

يتم اإلعتراف بالدخل والمصاريف ذات العالقة للعمليات العرضية في الفائض أو العجز اإلدارة، 
 ويتم تضمينها في تصنيفاتها من اإليراد والمصروف.

 

ذا كان  إستخدامبالمشروع بينه يتحدد تكلفة األصل الذي  .24 المشروع نفس المبادئ لألصل المشترى، وا 
كلفة تكلفة األصل عادة هي نفس تتكون ، لعاديةا عملياتهسياق صنع أصوال مشابهة للبيع في ي

(. لذلك يجب استبعاد أية 73 في القطاع العام نظر المعيار المحاسبي الدوليأاألصل المنتج للبيع، )
داخلية في الوصول إلى هذه التكلفة، وبالمثل ال يدخل في تكلفة األصل المبني داخليا المبالغ  فوائض

األجور أو أية مواد مستهلكة في اإلنتاج. ويحدد المعيار المحاسبي  غير العادية من تلف المواد أو
، الشروط الواجب توفرها قبل اإلعتراف بتكاليف "قتراضإلتكاليف ا " 1في القطاع العام الدولي 

 تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات.مكون لالفائدة كعنصر 
 

 قياس التكلفة 
المعادل، أو للبنود التي تعود لمعدات هو السعر النقدي تكون تكلفة بند الممتلكات والمصانع وا .21

في تاريخ اإلعتراف. إذا تم تأجيل الدفع بما يتجاوز شروط اإلئتمان العادية، يتم  31للفقرة 
جمالي الدفعات على أنه فائدة خالل فترة اإلئتمان  اإلعتراف بالفرق بين السعر النقدي المقابل وا 

للمعاملة البديلة المسموحة في معيار  وفقا  ئدة في المبلغ المسجل للبند ما لم يتم اإلعتراف بهذه الفا
 .1في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

 
يمكن شراء بند واحد أو أكثر من الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل أصل أو أصول غير  .28

ة إلى تبادل نقدية، أو مجموعة من األصول النقدية وغير النقدية. يشير النقاش التالي ببساط
على جميع عمليات التبادل الموصوفة في الجملة  أيضا  أصل غير نقدي بآخر، لكنها تنطبق 

السابقة. ويتم قياس تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر 
ل المتنازل معاملة التبادل إلى جوهر تجاري )ب( تكن القيمة العادلة لألصول المستلمة واألصو 

عنها غير قابلة للقياس بشكل موثوق. ويتم قياس البند المشترى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع 
ذا لم يتم قياس البند المشترى بالقيمة  المنشأة مباشرة إلغاء اإلعتراف باألصول المتنازل عنها. وا 

 العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل لألصول المتنازل عنها. 
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حدد المنشأة ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري عن طريق دراسة الحد الذي يتوقع ت .22
نتيجة للمعاملة. وتكون معاملة التبادل  أو إمكانية الخدمة فيه أن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية
 -ذات جوهر تجاري في الحاالت التالية:

 أو إمكانيلللة الخدملللة التوقيلللت والمبللللغ( لألصللللإذا كلللان شلللكل التلللدفقات النقديلللة )المخلللاطرة و  (أ)
 لألصل المنقول؛ أو إمكانية الخدمة  المستلم يختلف عن شكل التدفقات النقدية

إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة تتغيلر نتيجلة للتبلادل؛  (ب)
 أو

 العادلة لألصول المتبادلة. مقارنة مع القيمة إذا كان الفرق في )أ( أو )ب( كبيرا   (ج)
 
 

لغللرض تحديللد ملللا إذا كانللت معاملللة التبلللادل ذات جللوهر تجللاري، تعكلللس القيمللة الخاصللة بالمنشلللأة 
 إذا كانللت الضللريبة مطبقللة لجللزء مللن عملياتهللا المتللأثرة بالمعاملللة التللدفقات النقديللة مللا بعللد الضللريبة.

 أة إلى القيام بحسابات مفصلة. يمكن أن تكون نتيجة هذه التحليالت واضحة دون حاجة المنش
 

تكون القيمة العادلة لألصل الذي ال يوجد له معامالت سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق إذا  .60
كان )أ( لم يكن التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ذو أهمية لذلك األصل أو )ب( 

ستخدامالمختلفة التي تقع ضمن المدى و حتماالت التقديرات من الممكن بشكل معقول تقييم إ ها ا 
ذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق لألصل  في تقدير القيمة العادلة. وا 

المتنازل عنه لقياس  القيمة العادلة لألصل إستخدامالمستلم أو األصل المتنازل عنه، عندها يمكن 
 .يمة العادلة لألصل المستلم أكثر وضوحا  تكلفة األصل المستلم إال إذا كانت الق

 

تحديد تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات المحتفظ به  72لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  يتم  .67
 من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي.

 
 

 القياس بعد اإلعتراف
ادة التقييم الوارد في الفقرة أو نموذج إع 13تختار المنشأة إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  .16

كسياسة محاسبية خاصة بها وتقوم بتطبيق تلك السياسة على فئة كاملة من الممتلكات  11
 والمصانع والمعدات.

 

 نماذج التكلفة
بعد اإلعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه أصل، يتم تسجيل هذا البند بسعر  .13

 القيمة. نخفاضمتراكم وأية خسائر متراكمة إل منه أي إستهالك  تكلفته مطروحا  
 

 نموذج إعادة التقييم 

يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة  أنبعد اإلعتراف األولي باألصل، يجب  .11
الحق وأية متراكم أي إستهالك  ناقصا  التقييم التي تساوى القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم 

تتم إعادة التقييم على أساس منتظم  أنالقيمة، ويجب  إنخفاضة في متراكمالحقة خسائر 
تتحدد  أنبصورة مادية عن تلك التي يمكن المرحلة بشكل كاف بحيث ال تختلف القيمة 
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دة التقييم موجودة في الفقرات المعاملة المحاسبية إلعا .التقريرالقيمة العادلة بتاريخ  إستخدامب
41-42. 

 
 

ة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات في الغالب هي قيمتها السوقية التي يتم تكون القيمة العادل .61
حسب التقدير يتم عادة تحديد القيمة السوقية للقيمة العادلة لبنود  تحديدها حسب التقدير.

ويجب التقييم عادة بتقدير قيمة األصل، ب مختصويقوم عضو   الممتلكات والمصانع والمعدات.
من األصول، فسيكون من السهل  للعديدو لى مؤهل مهني مناسب ومعترف به. ع يكون حائزا  أن 

. فعلى سبيل وذو سيولةالتحقق من القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المعروضة في سوق نشط 
المثال، يمكن في الغالب الحصول على أسعار السوق المتداولة لألراضي والمباني غير 

 ن أنواع المصانع والمعدات.المتخصصة والمركبات والعديد م
 

بعض أصول القطاع العام، قد يكون من الصعب تحديد قيمتها السوقية بسبب غياب المعامالت ل .64
 السوقية لهذه األصول. وقد تمتلك بعض منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من هذه األصول.

  

، فإنه ذو سيولةو ات في سوق نشط لتحديد القيمة السوقية لبند الممتلك عندما ال يكون الدليل متاحا   .61
يمكن تحديد القيمة العادلة للبند بالرجوع إلى بنود أخرى ذات خصائص مماثلة في ظروف مماثلة 

 حتفاظوموقع مماثل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقييم القيمة العادلة ألرض حكومية مهجورة تم اإل
ل الرجوع إلى القيمة السوقية ألرض قليلة، من خال عملياتبها لفترة زمنية طويلة حدث خاللها 

. سوق الخاص بها متاحا  ال سعرويكون في موقع مماثل  ذات خصائص مماثلة وذات طوبوغرافيا  
وفي حالة المباني المتخصصة والهياكل األخرى التي شيدها اإلنسان، فيمكن تقييم القيمة العادلة 

وحدات الخدمة )أنظر معيار المحاسبة  أو طريقة فهم المستهلكة يةستبدالتكلفة اإلال إستخدامب
 يةستبدالتكلفة اإلال. وفي العديد من الحاالت، يمكن تحديد (37 الدولي في القطاع العام

المستهلكة ألصل ما بالرجوع إلى سعر الشراء ألصل مماثل ذو إمكانيات خدماتية متبقية مماثلة 
ادة إنتاج األصل أفضل مؤشر . وفي بعض الحاالت، ستكون تكلفة إعذو سيولةو في سوق نشط 

 بدال  ه. فعلى سبيل المثال، في حال الخسارة، يمكن إعادة ترميم مبنى برلمان إستبدالعلى تكلفة 
 ه بموقع بديل بسبب أهميته للمجتمع.إستبدالعن 

  
في حال عدم وجود أدلة مستندة إلى السوق فيما يتعلق بالقيمة العادلة بسبب الطبيعة المتخصصة  .68

تكلفة إعادة اإلنتاج  إستخدامصانع والمعدات، قد تحتاج المنشأة إلى تقدير القيمة العادلة بلبند الم
المستهلكة أو تكلفة الترميم أو منهجيات وحدات الخدمة مثال  )أنظر معيار  ستبدالاإلأو تكلفة 

ن بنود المستهلكة لبند م ستبدالاإل(. قد يتم تحديد تكلفة 37المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المصانع أو المعدات بالرجوع إلى سعر الشراء في السوق للمكونات المستخدمة في إنتاج األصل 
أو إلى السعر المحدد وفق المؤشر ألصل مماثل أو مشابه يعتمد على سعر لفترة سابقة. وعند 
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نية أسلوب السعر المحدد وفق المؤشر، يكون الحكم مطلوبا  لتحديد ما إذا تغيرت تق إستخدام
اإلنتاج بشكل ملحوظ خالل الفترة وما إذا كانت سعة األصل المرجعي هي نفس سعة األصل 

 الذي يتم تقييمه.
 

يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على الحركات في القيم العادلة لبنود الممتلكات والمصانع  .62
عن قيمته  يمه ماديا  والمعدات التي يتم تقييمها. وعندما تختلف القيمة العادلة ألصل معاد تقي

، فيكون من الضروري إجراء إعادة تقييم أخرى. وقد تتعرض بعض بنود الممتلكات المرحلة
كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة فتستلزم بالتالي إعادة تقييم سنوية.  لتغيراتوالمصانع والمعدات 

انع والمعدات التي تكون وتعتبر عمليات إعادة التقييم هذه غير ضرورية لبنود الممتلكات والمص
 أمرا  عن ذلك، يكون إجراء التقييم كل ثالث أو خمس سنوات  وبدال  قيمتها العادلة قليلة فقط.  تغير
 . كافيا  

 

المتراكم في تاريخ إعادة  ستهالكاإل فإنعندما تتم إعادة تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات،  .10
 -:جيب أن يكونالتقييم 

لألصل بحيث  القيمة المرحلةثانية بشكل تناسبي مع التغير في إجمالي  يعاد إحتسابه (أ)
ما يستخدم  وكثيرا  لألصل بعد إعادة التقييم مع المبلغ المعاد تقييمه.  القيمة المرحلةتتساوى 

  ه المستهلكة.إستبدالتكلفة  على عتمدي بتطبيقهذا األسلوب عندما تتم إعادة تقييم األصل 

ليظهر بالقيمة صافي الالمبلغ يتم تعديل لألصل و  القيمة المرحلة ياله من إجمإستبعادتم  (ب)
. فعلى سبيل المثال، يستخدم هذا األسلوب للمباني التي تمت إعادة تقييمها المعاد تقديرها

 قيمتها السوقية.  الى
 

لزيادة من ا جزءا  المتراكم  ستهالكلإل ستبعادأو اإل حتساباإليشكل مبلغ التعديل الناتج عن إعادة و 
 .   11و 16للفقرتين  وفقا  التي يتم تناولها و  القيمة المرحلةفي  نخفاضأو اإل

 

الممتلكات فئة تم إعادة تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات، يجب إعادة تقييم مجمل  إذا  .47
 والمصانع والمعدات الذي ينتمي إليه األصل.

 

عن مجموعة من األصول ذات طبيعة أو وظيفة الممتلكات والمصانع والمعدات هو عبارة  فئةإن  .13
 -مماثلة في عمليات المنشأة. وفيما يلي أمثلة على األصناف المنفصلة:

 األراضي؛ (أ)

 المباني التشغيلية؛ (ب)

 الطرق؛ (ج)

 اآلالت؛ (د)

 شبكات نقل الكهرباء؛ ( هـ)

 السفن؛)و(  

 الطائرات؛)ز(  
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 المعدات العسكرية المتخصصة؛)ح(  

 المركبات؛)ط(  

 اث والتركيبات؛األث)ي(  

 معدات المكاتب؛ و)ك(  

 أبراج حفر آبار النفط.)ل(  
 

الممتلكات والمصانع والمعدات في نفس الوقت لتجنب فئة تتم إعادة تقييم البنود الواردة ضمن   .12
عن المبالغ في البيانات المالية والتي هي عبارة اإلفصاح لألصول وتجنب  نتقائيإعادة التقييم اإل
ليف والقيم في تواريخ مختلفة. غير أنه يمكن إعادة تقييم صنف من األصول على عن مزيج للتكا

شريطة أن يتم إكمال إعادة تقييم صنف األصول خالل فترة زمنية قصيرة وشريطة متدرج أساس 
 أن يتم باستمرار تحديث عمليات إعادة التقييم.

  

تضاف الزيادة إلى  أنييم، يجب التق إلعادةنتيجة  المرحلة لفئة األصولعندما تزداد القيمة  .41
في حدود  في الفائض أو العجزفائض إعادة التقييم، ولكن يجب اإلعتراف بزيادة إعادة التقييم 

 .فئة األصولسابقا لنفس المعترف به  إعادة التقييم إنخفاضينعكس فيه ما 
 

فإنه ، في حال تخفيض المبلغ المسجل لصنف معين من األصول نتيجة للقيام بإعادة تقييم .44
تقييد التخفيض  أيضا   ينبغيفإنه ينبغي اإلعتراف بالتخفيض في الفائض أو العجز. ومع ذلك، 

مباشرة كمدين في فائض إعادة التقييم إلى حد أي رصيد دائن قائم في فائض إعادة التقييم 
 فيما يتعلق بذلك الصنف من األصول.  

 

من  فئةم المتعلقة باألصول الفردية ضمن ات في إعادة التقيينخفاضيجب معادلة الزيادات واإل  .42
ضمن ذلك الصنف لكن ال يجب معادلتهما  ضالممتلكات والمصانع والمعدات مع بعضهما البع

 فيما يتعلق باألصول الواردة ضمن أصناف مختلفة.
 

بشكل  /حقوق الملكيةيمكن نقل بعض أو جميع فائض إعادة التقييم الوارد ضمن صافي األصول .11
يتم عدم اإلعتراف  ماللفائض أو العجز المتراكمين عندكات والمصانع والمعدات للممتلمباشر 
فئة ، عند سحب بعض أو كافة األصول ضمن كليا  أو  جزئيا  الفائض،  يتحققو . باألصول

 نقل أن . وعلى الرغم من ذلك يمكنإستبعادهاالممتلكات والمصانع والمعدات من الخدمة أو 
وفي هذه الحالة يكون مبلغ الفائض  .المنشأة تستخدم األصولبعض الفائض  بينما ال تزال 

المعاد تقييمها لألصول  القيمة المرحلةالقائم على أساس  ستهالكهو الفرق بين اإل المنقول
القائم على أساس التكلفة األصلية لألصول. وال يتم نقل فائض إعادة التقييم إلى  ستهالكواإل

 .الفائض أو العجزالل خ من الفائض أو العجز المتراكمين
 

تج عن إعادة تقييم انالحول تأثيرات الضرائب على الفائض، إن وجدت، و  اتإرشاد تتوافر .18
ب ائضر المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع الممتلكات والمصانع والمعدات في 

  الدخل.
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 اإلستهالك
ات والمصانع والمعدات يكون ذو تكلفة يتم بشكل منفصل إستهالك كل جزء من بند الممتلك .48

 هامة فيما يتعلق بالتكلفة اإلجمالية للبند.
 

تخصص المنشأة المبلغ المعترف به بشكل أولي فيما يتعلق ببند الممتلكات والمصانع والمعدات  .40
وفي معظم الحاالت، إلى أجزائه الهامة وتستهلك كل جزء بشكل منفصل. على سبيل المثال، 

إستهالك األرصفة والتركيب والمنعطفات والقنوات بشكل منفصل عن ممرات  سيكون مطلوبا  
قد يكون من المالئم إستهالك هيكل الطائرة  المشاة والجسور واإلضاءة داخل نظام الطرق.

 كانت مملوكة أو خاضعة لعقد إيجار تمويلي. ومحركاتها بشكل منفصل، سواء  
 

نع والمعدات نفس العمر اإلنتلاجي وطريقلة اإلسلتهالك قد يكون لجزء هام من بند الممتلكات والمصا .47
 لجزء هام آخر من نفس ذلك البند. ويمكن تجميع هذه األجزاء في تحديد تكلفة اإلستهالك.

 

إلللللى الحللللد الللللذي تسللللتهلك فيلللله المنشللللأة بشللللكل منفصللللل بعللللض أجللللزاء بنللللد الممتلكللللات والمصللللانع  .43
من هذا البند. ويتكون هذا الباقي ملن أجلزاء بشكل منفصل ما يتبقى  أيضا  والمعدات، فإنها تستهلك 

ذا كللان لللدى المنشللأة توقعللات مختلفللة فيمللا يتعلللق بهللذه  البنللد التللي ال تعللد ذات أهميللة بشللكل مفللرد. وا 
األجللزاء، قللد تكللون أسللاليب التقللدير التقريبللي ضللرورية إلسللتهالك البللاقي بطريقللة تمثللل بصللدق نمللط 

 اإلستهالك و/ أو العمر اإلنتاجي ألجزائه.
 
قد تختار المنشأة أن تستهلك بشكل منفصل أجلزاء البنلد التلي لليس لهلا تكلفلة هاملة فيملا يتعللق بالتكلفلة  .42

 اإلجمالية للبند.
 
ــغ  .21 ــم تضــمينها فــي المبل ــرة فــي الفــائض أو العجــز إال إذا ت ــراف بتكلفــة اإلســتهالك لكــل فت ــتم اإلعت ي

 المسجل ألصل آخر.
 
تلللرة فلللي الفلللائض أو العجلللز. إال أنللله فلللي بعلللض األحيلللان يلللتم يلللتم علللادة اإلعتلللراف بتكلفلللة اإلسلللتهالك للف .41

المنافع اإلقتصادية المستقبلية المجسدة في األصل في إنتلاج أصلول أخلرى. وفلي هلذه الحاللة،  إستخدام
مللن تكلفللة األصللل اآلخللر ويللتم تضللمينها فللي مبلغلله المسللجل. علللى سللبيل  تشللكل تكلفللة اإلسللتهالك جللزء  

شلللة ومعلللدات التصلللنيع فلللي تكلللاليف تحويلللل المخلللزون )انظلللر معيلللار المثلللال، يلللتم تضلللمين إسلللتهالك ور 
(. وعللللى نحلللو مماثلللل، قلللد يلللتم تضلللمين إسلللتهالك الممتلكلللات 73المحاسلللبة اللللدولي فلللي القطلللاع العلللام 

 وفقللا  والمصللانع والمعللدات المسللتخدمة ألنشللطة التطللوير فللي تكلفللة األصللل غيللر الململلوس المعتللرف بلله 
 ." األصول غير الملموسة" 27ع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطا

 

 المبلغ القابل لإلستهالك وفترة اإلستهالك
 يتم تخصيص المبلغ القابل لإلستهالك الخاص باألصل على أساس منتظم خالل عمره اإلنتاجي. .22
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ذا كانـت تاريخ التقرير السنوي يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في .21 ، وا 
توقعـــات تختلـــف عـــن التقـــديرات الســـابقة، تـــتم محاســـبة التغييـــر )التغييـــرات( كتغيـــر فـــي التقـــدير ال

التغييـرات فـي  ،"السياسـات المحاسـبية 3فـي القطـاع العـام لمعيار المحاسبة الـدولي  وفقا  المحاسبي 
 .التقديرات المحاسبية واألخطاء"

 

ل تتجللاوز مبلغلله المسللجل، طالمللا أن و لألصلليللتم اإلعتللراف باإلسللتهالك حتللى لللو كانللت القيمللة العادلللة  .48
القيمللة المتبقيللة لألصللل ال تتجللاوز مبلغلله المسللجل. إن إصللالح األصللل وصلليانته ال ينفللي الحاجللة إلللى 

وعللى نحلو معلاكس، قلد تلتم صليانة بعلض األصلول بشلكل رديء أو قلد يلتم تأجيلل الصليانة  إستهالكه.
دما تلؤدي سياسلات إدارة األصلول إللى تفلاقم ق لدم إلى وقت غير محدد بسبب قيلود تتعللق بالموازنلة. وعنل
 على ذلك. األصل، ينبغي إعادة تقييم عمره اإلنتاجي وتعديله بناء  

 

يتم تحديد المبلغ القابلل لإلسلتهالك الخلاص باألصلل بعلد اقتطلاع قيمتله المتبقيلة. وفلي الواقلع، علادة ملا  .42
 في حساب المبلغ القابل لإلستهالك.تكون القيمة المتبقية لألصل غير هامة وبالتالي غير مادية 

 

ذا حلدث ذللك، ق .10 د ترتفع القيمة المتبقية لألصل إلى مبلغ يساوي أو يزيد عن المبلغ المسلجل لألصلل. وا 
تكون تكلفة إستهالك األصل صفر ما لم وحتى تنخفض الحقا قيمته المتبقيلة إللى مبللغ أقلل ملن المبللغ 

 المسجل لألصل.
 

، أي عندما يكلون فلي الموقلع والوضلع الالزملين لله ستخداملإل متوفرا  يكون يبدأ إستهالك األصل عندما  .17
عنللدما يصلللبح  علللى العمللل بالطريقللة التللي تنويهللا اإلدارة. ويتوقللف إسللتهالك األصللل حتللى يكللون قللادرا  

به للتصرف فيه إال فلي حلال  حتفاظالفعال ويتم اإل ستخداماألصل عاطال  عن العمل أو يتوقف عن اإل
اإلسللتهالك يمكللن أن تكللون تكلفللة اإلسللتهالك  إسللتخدامإال أنلله بموجللب طللرق  صللل تمامللا .إسللتهالك األ

 صفر عندما ال يكون هناك إنتاج.  
 

الممتلكلات، والمصلانع المجسلدة فلي  أو إمكانيلة الخدملة يتم إسلتهالك المنلافع اإلقتصلادية المسلتقبلية .13
. إال أن العوامللل األخللرى، صلوللأل اهإسللتخداممللن قبللل المنشلأة بشللكل رئيسللي ملن خللالل  والمعلدات

مثل التقادم واإلهتراء الفني أو التجلاري فلي حلين يبقلى األصلل غيلر مسلتخدم، قلد ينلتج عنهلا أحيانلا 
التللي كللان مللن الممكللن الحصللول عليهللا مللن األصللل.  أو إمكانيللة الخدمللة تقليللل المنللافع اإلقتصللادية
 -تحديد العمر اإلنتاجي لألصل:كافة العوامل التالية في  عتباروبالتالي، ُتؤخذ بعين اإل

بللالرجوع إلللى الطاقللة المتوقعللة لألصللل أو  سللتخدامالمتوقللع لألصللل. ويللتم تقيلليم اإل سللتخداماإل (أ)
 مخرجاته المادية.

اإلهتراء المادي المتوقلع، اللذي يعتملد عللى العواملل التشلغيلية مثلل علدد المناوبلات التلي يلتم  (ب)
ة والعنايلة باألصلل والمحافظلة عليله عنلدما األصل وبرنامج اإلصلالح والصليان إستخدامفيها 

 يكون غير مستخدم. 
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التقادم الفني أو التجاري الناتج ملن التغييلرات أو التحسلينات فلي اإلنتلاج، أو ملن التغيلر فلي  (ج)
 طلب السوق على مخرجات األصل من المنتجات أو الخدمات.

اإليجلللارات ذات  هلللاءإنتاألصلللل، مثلللل تلللواريخ  إسلللتخدامالقيلللود القانونيلللة أو المشلللابهة عللللى  (د)
 العالقة.

 

تم تحديد العمر اإلنتاجي لألصل فيملا يتعللق بفائلدة األصلل المتوقعلة بالنسلبة للمنشلأة. وقلد تنطلوي ي .12
سياسة إدارة األصلول الخاصلة بالمنشلأة عللى التصلرف باألصلول بعلد وقلت محلدد أو بعلد إسلتهالك 

فلي األصلل. للذلك، قلد يكلون العملر ة أو إمكانية الخدملة المجسلد جزء محدد من المنافع اإلقتصادية
اإلنتلاجي لألصللل أقصللر ملن عمللره اإلقتصللادي. كملا أن تقللدير العمللر اإلنتلاجي لألصللل هللو مسللألة 

 إصدار حكم معين بناءا  على خبرة المنشأة مع أصول مماثلة.  
 

قابللللة للفصلللل ويلللتم محاسلللبتها بشلللكل منفصلللل، حتلللى عنلللدما يلللتم  تعتبلللر األراضلللي والمبلللاني أصلللوال   .16
اؤها معلللا. ملللع وجلللود بعلللض اإلسلللتثناءات، مثلللل المحلللاجر والمواقلللع المسلللتخدمة ألنظملللة تجميلللع شلللر 

القمامة، يكون لألرض عملر إنتلاجي غيلر محلدود وبالتلالي ال يلتم إسلتهالكها. ويكلون للمبلاني عملر 
 قابلة لإلستهالك. إن الزيلادة فلي قيملة األرض التلي يقلع عليهلا إنتاجي محدود وبالتالي تعتبر أصوال  

 المبنى ال تؤثر على تحديد مبلغه القابل لإلستهالك.
 

زالته و  .11 ستردادإذا كانت تكلفة األرض تشتمل على تكاليف تفكيك الموقع وا  ه، فإنه يلتم إسلتهالك ذللك ا 
التللي يللتم الحصللول عليهللا مللن تكبللد  أو إمكانيللة الخدمللة الجللزء مللن أصللل األرض خللالل فتللرة المنللافع

، يمكلن أن يكلون للألرض نفسلها عملر إنتلاجي محلدود وفلي هلذه تلك التكاليف. وفي بعض الحاالت
 التي يتم الحصول عليها منها. أو إمكانية الخدمة الحالة يتم إستهالكها بطريقة تعكس المنافع

 

 طريقة اإلستهالك
تعكـــس طريقـــة اإلســـتهالك المســـتخدمة الـــنمط الـــذي يتوقـــع فيـــه إســـتهالك المنـــافع اإلقتصـــادية  .12

 لألصل من قبل المنشأة. الخدمة أو إمكانية المستقبلية
 

ذا تـاريخ التقريـر السـنويعلـى األصـل علـى األقـل فـي  ةتتم مراجعة طريقة اإلسـتهالك المطبقـ .11 ، وا 
 أو إمكانيـة الخدمـة حدث تغيير هام في نمط اإلسـتهالك المتوقـع للمنـافع اإلقتصـادية المسـتقبلية

يــر. وينبغــي محاســبة هــذا التغييــر المجســدة فــي األصــل، يــتم تغييــر الطريقــة لــتعكس الــنمط المتغ
 .3 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  على أنه تغيير في التقدير المحاسبي 

 
مجموعة متنوعلة ملن طلرق اإلسلتهالك لتخصليص المبللغ القابلل لإلسلتهالك لألصلل  إستخداميمكن  .18

القسلط الثابلت وطريقلة على أسلاس منلتظم خلالل عملره اإلنتلاجي. وتشلتمل هلذه الطلرق عللى طريقلة 
الرصلليد المتنللاقص وطريقلللة وحللدات اإلنتللاج. ويلللؤدي اإلسللتهالك بطريقللة القسلللط الثابللت إلللى تكلفلللة 
ثابتة خالل العمر اإلنتلاجي إذا للم تتغيلر القيملة المتبقيلة لألصلل. وتلؤدي طريقلة الرصليد المتنلاقص 

فينللتج عنهللا تكلفللة علللى  إلللى تخفلليض التكلفللة خللالل العمللر اإلنتللاجي. أمللا طريقللة وحللدات اإلنتللاج
أو اإلنتللاج المتوقللع. وتختللار المنشللأة الطريقللة التللي تعكللس أكثللر مللن غيرهللا نمللط  سللتخدامأسللاس اإل

المجسللدة فللي األصللل. ويللتم  أو إمكانيللة الخدمللة اإلسللتهالك المتوقللع للمنللافع اإلقتصللادية المسللتقبلية
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غييلللر فلللي اللللنمط المتوقلللع تطبيلللق تللللك الطريقلللة بشلللكل منسلللجم ملللن فتلللرة إللللى أخلللرى إال إذا حلللدث ت
 .أو إمكانية الخدمة إلستهالك تلك المنافع اإلقتصادية المستقبلية

 

 القيمة  إنخفاض
نخفضلللت قيملللة أي بنلللد ملللن بنلللود الممتلكلللات والمصلللانع والمعلللدات، تطبلللق المنشلللأة إلتحديلللد ملللا إذا  .12

 34طللاع العللام . أو معيللار المحاسللبة الللدولي فللي الق37معيللار المحاسللبة الللدولي فللي القطللاع العللام 
كيفيلللة قيلللام المنشلللأة  ، إذا كلللان مناسلللبا ، هلللذه المعلللايير تشلللر""إنخفلللاض قيملللة األصلللول الموللللدة للنقلللد

أو المبلللغ القابللل   سللتردادبمراجعللة المبلللغ المسللجل ألصللولها وكيفيللة تحديللد مبلللغ الخدمللة  القابللل لإل
 القيمة. خفاضإنلألصل ومتى تقوم باإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بخسارة  ستردادلإل

 

 القيمة إنخفاضتعويض 
ينبغي تضمين التعويض من األطراف الثالثة لبنود الممتلكات والمصانع والمعـدات التـي انخفضـت  .80

قيمتهــا أو فدقــدت أو تــم التنــازل عنهــا فــي الفــائض أو العجــز عنــدما يصــب  التعــويض مســتحق 
 القبض.

 

الخسللائر فيهللا والمطالبللات ذات العالقللة  قيمللة بنللود الممتلكللات والمصللانع والمعللدات أو إنخفللاضإن  .87
للتعلللويض ملللن أطلللراف ثالثلللة أو دفعلللات التعلللويض ملللن أطلللراف ثالثلللة وأي شلللراء أو إنشلللاء الحلللق 

 -عبارة عن أحداث إقتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يلي: ستبدالاإلألصول 

لمعيللار المحاسللبة  وفقللا  قيمللة بنللود الممتلكللات والمصللانع والمعللدات  إنخفللاضيللتم اإلعتللراف ب (أ)
إذا كلللان  34أو معيلللار المحاسلللبة اللللدولي فلللي القطلللاع العلللام  37فلللي القطلللاع العلللاماللللدولي 
 ؛مناسبا  

لهذا المعيار تحديد إلغاء اإلعتراف ببنلود الممتلكلات والمصلانع والمعلدات المسلحوبة  وفقا  يتم  (ب)
 من الخدمة أو المتصرف بها؛

نود الممتلكات والمصلانع والمعلدات التلي انخفضلت يتم تضمين التعويض من أطراف ثالثة لب (ج)
عنلللدما يصلللبح مسلللتحقا  الفلللائض أو العجلللزقيمتهلللا أو ُفقلللدت أو تلللم التنلللازل عنهلللا فلللي تحديلللد 

 للقبض؛ و

ها إسللتردادلهللذا المعيلار تحديللد تكلفلة بنللود الممتلكلات والمصللانع والمعلدات التللي يلتم  وفقلا  يلتم  (د)
 أو شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة.

 

 لغاء اإلعترافإ
 -يتم إلغاء اإلعتراف بالمبلغ المسجل ألي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات: .83

 عند التصرف به؛ أو (أ)

ه أو إســتخداممــن أو إمكانيــة الخدمـة عنـدما ال يــتم توقـع أيــة منــافع إقتصـادية مســتقبلية  (ب)
 التصرف به.
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اف ببنـد الممتلكـات والمصـانع والمعـدات ينبغي تضمين الرب  أو الخسارة الناتجة من إلغاء اإلعتـر  .82
عنـدما يـتم إلغـاء اإلعتـراف بالبنـد )إال إذا اقتضـى معيـار المحاسـبة الـدولي  الفائض أو العجزفي 

عادة اإلستئجار(.  73في القطاع العام   خالف ذلك فيما يتعلق بالبيع وا 
 

 والمصانع الممتلكات من ودبن العادي أعمالها سياق ضمن روتيني بشكل تبيع التي المنشأة إن أ. 82
 إلى األصول هذه تنقل أن يجب لآلخرين تأجيرها لغرض بها احتفظت قد كانت والمعدات
 اإلعتراف وينبغي. البيع برسم بها محتفظ وتصبح مؤجرة تعد ال عندما المسجل بمبلغها المخزون
 2 العام القطاع في يالدول المحاسبة لمعيار وفقا   إيراد أنها على األصول هذه بيع من بالعوائد

 ."التبادل معامالت من اإليراد"
 

يمكللن أن يللتم التصللرف بللأي بنللد مللن بنللود الممتلكللات والمصللانع والمعللدات بعللدة طللرق )علللى سللبيل  .86
المثال، من خالل البيع أو إبرام عقلد إيجلار تملويلي أو التبلرع(. وعنلد تحديلد تلاريخ التصلرف بالبنلد، 

لإلعتلراف بلاإليردات  2في القطلاع العلام ي معيار المحاسبة الدولي تطبق المنشأة المعايير الواردة ف
علللى التصللرف مللن خللالل  72 فللي القطللاع العللاممللن بيللع السلللع. وينطبللق معيللار المحاسللبة الللدولي 

عادة اإلستئجار.  البيع وا 
 

، بلللاإلعتراف بللللالمبلغ المسلللجل لبنللللد 76إذا قاملللت المنشلللأة، بموجللللب مبلللدأ اإلعتللللراف اللللوارد فلللي الفقللللرة  .81
أي جزء ملن البنلد، عنلدها تقلوم بإلغلاء اإلعتلراف بلالمبلغ  إستبدالالممتلكات والمصانع والمعدات بتكلفة 

ذا لللم  المسللجل للجللزء المسللتبدل بغللض النظللر عمللا إذا تللم إسللتهالك الجللزء المسللتبدل بشللكل   منفصللل. وا 
تكلفللة  إسلتخدامنهللا يكلن ملن غيللر العمللي للمنشلأة أن تقللوم بتحديلد المبللغ المسللجل للجلزء المسلتبدل، يمك

 كمؤشر على ما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في وقت شرائه أو إنشائه. ستبدالاإل
 

يتم تحديد الرب  أو الخسارة الناتجة من إلغـاء اإلعتـراف بـأي بنـد مـن بنـود الممتلكـات والمصـانع  .84
 لبند.والمعدات على أنه الفرق بين صافي عوائد التصرف، إن وجدت، والمبلغ المسجل ل

 
يلللتم اإلعتلللراف بالمقابلللل مسلللتحق القلللبض عنلللد التصلللرف بلللأي بنلللد ملللن بنلللود الممتلكلللات والمصلللانع  .81

ذا تللم تأجيللل الللدفع للبنللد، يللتم اإلعتللراف بالمقابللل مسللتحق  والمعللدات بشللكل أولللي بقيمتلله العادلللة. وا 
لمقابللل القللبض بشللكل أولللي بالسللعر النقللدي المعللادل. ويللتم اإلعتللراف بللالفرق بللين المبلللغ اإلسللمي ل

مملللا  2فلللي القطلللاع العلللام لمعيلللار المحاسلللبة اللللدولي  وفقلللا  والسلللعر النقلللدي المعلللادل كلللإيرادات فائلللدة 
 يعكس المردود الفعال على المبلغ مستحق القبض. 

 

 اإلفصاح
المفص  عنها  المالية لكل صنف من الممتلكات والمصانع والمعداتالبيانات يجب اإلفصاح في  .88

 -يلي:عما  في البيانات المالية
من  أكثر، وعندما يستخدم المرحلأسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ  (أ)

بموجب ذلك األساس في كل المرحل نه يجب اإلفصاح عن إجمالي المبلغ إأساس ف
 ؛تصنيف

 ؛طرق اإلستهالك المستخدمة (ب)
 ؛اإلنتاجية أو معدالت اإلستهالك المستخدمةالحياة  (ج)
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القيمة المجمعة  إنخفاضك المتراكم مجمعة مع خسائر واإلستهال المرحل إجمالي المبلغ  (د)
 ؛ وفي بداية الفترة وفي نهايتها

 -: في أول الفترة وفي نهايتها مظهرا  المرحل التسوية ما بين المبلغ   (هـ) 
 ؛اإلضافات (7)

 اإلستبعادات أو التصرف (6)

 ؛األعمال إندماجالتملك من خالل  (3)

 ة من إعادة التقييم بموجب الفقراتات خالل الفترة الناجمنخفاضإل الزيادات أو ا (1)
المعترف بها أو )إذا وجدت( القيمة  إنخفاضومن خسائر  43و 46، 16

حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة  صافي األصول/ في المعكوسة مباشرة
 62أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  67في القطاع العامالدولي 

 ؛حسب الحاجة
 قيمة المعترف بها في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيارال إنخفاضخسائر  (4)

أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع  67الدولي في القطاع العام المحاسبة 
 ؛حسب الحاجة  62العام 

 القيمة المعكوسة في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار إنخفاضخسائر  (2)
ر المحاسبة الدولي في القطاع أو معيا 67في القطاع العام المحاسبة الدولي 

 ؛ حسب الحاجة 62العام 
 ؛ اإلستهالك (1)
صافي فروقات التبادل الناتجة من تحويل البيانات المالية من العملة الوظيفية  (8)

إلى عملة عرض مختلفة، بما في ذلك تحويل العملية األجنبية إلى عملة العرض 
 الخاصة بالمنشأة معدة التقارير؛ و

 التغيرات األخرى.  (8)
 

عن كل فئة من فئات الممتلكات والمصانع والمعدات  أيضا  المالية البيانات يجب أن تفص   .82
 -عما يلي: المفص  عنها في البيانات المالية

الملكية وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات المقدمة كضمان طريقة ومبلغ القيود على  (أ)
 ؛لتزاماتإل ل

لبند الممتلكات والمصانع والمعدات في  مبلغ النفقات المعترف بها في المبلغ المسجل (ب)
 ؛سياق إنشائه

 ؛ ومبلغ النفقات على حساب الممتلكات والمصانع والمعدات أثناء اإلنشاء (ج)
، مبلغ التعويض من بيان األداء الماليإذا لم يتم اإلفصاح عنه بشكل منفصل في متن  (د)

ها أو فدقدت أو تم أطراف ثالثة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي انخفضت قيمت
 .الفائض أو العجزالتنازل عنها، المشمول في 
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إن اختيار طريقة اإلستهالك وتقدير األعمار اإلنتاجية لألصول هي مسائل متروكة للتقدير  .20
جتهاد. لذلك فان اإلفصاح عن الطرق المتبناة واألعمار اإلنتاجية المقدرة أو معدالت إلوا

المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة من ت البيانااإلستهالك يزود مستخدمي 
قبل اإلدارة وتمكن من إجراء مقارنات مع المصانع األخرى. وألسباب مشابهة فان من الضروري 

  -:اإلفصاح عن

كجزء من تكلفة أصل آخر، خالل  بالفائض أو العجز، بينما يتم اإلعتراف اإلستهالك (أ)
 الفترة؛ و

 .في نهاية الفترةكم المترااإلستهالك  (ب)
 

عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير هام في الفترة المشروع فصح ي .27
يكون لها تأثير هام في الفترات الالحقة بموجب المعيار  أنالجارية أو تلك التي من المتوقع 

عن تغيرات في التقدير  ينشأ مثل هذا اإلفصاح أن. ويمكن 2في القطاع العام المحاسبي الدولي 
 -بخصوص:

 ؛القيم المتبقية (أ)
زالة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وترميم الموقع (ب)  ؛التكاليف المقدرة لتفكيك وا 
 ؛ واألعمار اإلنتاجية (ج)
 .طريقة اإلستهالك (د)

 

نه يجب اإلفصاح إالممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ إعادة التقييم ف فئاتعندما يتم إدراج  .23
 -لي:عما ي

 ؛ عادة التقييمإل النفاذتاريخ  (أ)

 ؛ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل (ب)
 ؛تقدير القيمة العادلة لألصول األسلوب واإلفتراض الهام في تطبيق (ج)
 بشكل مباشر من خالل الرجوع إلى  لألصولالحد الذي تم فيه تحديد القيم العادلة  (د)

ي وفق بنود تجارية أو تم األسعار الملحوظة في معامالت سوق نشط أو سوق حال
 أساليب تقييم أخرى؛  إستخدامتقييمها ب

 فائض إعادة التقييم مبينا حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين ( هـ)
 ؛أو حقوق المساهمين األخرى

مجموع كافة أنواع فائض إعادة التقييم للبنود المختلفة للممتلكات والمصانع والمعدات  (و)
 ي تقع ضمن ذلك الصنف؛ والت

مجموع كافة أنواع عجز إعادة التقييم للبنود المختلفة للممتلكات والمصانع والمعدات  (ز)
 التي تقع ضمن ذلك الصنف.
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باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات التي انخفضت المشروع قوم ي .22
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  37 لعامفي القطاع اقيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 (.4)-( 6) (ه)88باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة في الفقرة  34العام 
 

 -المالية:البيانات كذلك تلبي المعلومات التالية حاجات مستخدمي  .26
 ؛للممتلكات والمصانع والمعدات العاطلة عن العمل مؤقتا  المرحلة القيمة  (أ)
ألي ممتلكات أو مصانع أو معدات مستهلكة بالكامل ولكن ما مرحل الالمبلغ اإلجمالي  (ب)

 ؛ستخدامإلتزال في ا
 ؛ والمبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها (ج)
، القيمة العادلة للممتلكات والمصانع نقطة المرجعيةطريقة معالجة  إستخدامفي حال  (د)

 .المرحلةل جوهري عن القيمة والمعدات عندما تختلف بشك
 

 ، المشاريع تشجع على إظهار هذه البيانات.أيضا  
 

 يةنتقالاإل األحكام 
 

التي تبدأ في  ماليةاللفترات لبالممتلكات والمصانع والمعدات  عترافال يدطلب من المنشآت اإل .21
ستحقاق لإل للمرة األولىهذا المعيار  إعتمادتاريخ  دتاريخ يأتي ضمن فترة خمس سنوات بع

  .المحاسبي بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

لمعايير المحاسبة  وفقا   للمرة األولىالمحاسبي  ستحقاققد تعترف المنشأة التي تتبنى مبدأ اإل .24
التكلفة أو  أساس بشكل مبدئي بالممتلكات والمصانع والمعدات على في القطاع العامالدولية 

ها بدون تكلفة، أو إكتسبة. وبالنسبة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تم القيمة العادل
 . تملكية، تكون التكلفة هي القيمة العادلة للبند كما في تاريخ الإسملقاء تكلفة 

 
ينبغي أن تعترف المنشأة بتأثير اإلعتراف األولي بالممتلكات والمصانع والمعدات كتعديل على  .21

ي للفائض أو العجز المتراكمين للفترة التي يتم فيها اإلعتراف بالممتلكات فتتاحالرصيد اإل
 والمصانع والمعدات أوليا .

 
قد تعترف المنشأة قبل تطبيق هذا المعيار للمرة األولى بالممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة  .28

أو قد تسيطر على بها على أساس غير التكلفة أو القيمة العادلة كما هو محدد في هذا المعيار، 
أصول لم تعترف بها. ويقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشآت أوليا  ببنود الممتلكات والمصانع 
والمعدات بالتكلفة أو بالقيمة العادلة في تاريخ اإلعتراف األولي وفقا  لهذا المعيار. وعندما يتم 

أو مقابل تكلفة اسمية، فيتم تحديد اإلعتراف باألصول أوليا  بالتكلفة حيث تم إستمالكها دون مقابل 
التكلفة بالرجوع إلى القيمة العادلة لألصل كما في تاريخ اإلستمالك. وعندما تكون تكلفة إستمالك 

 األصل غير معروفة، يتم تقدير تكلفته بالرجوع إلى قيمته العادلة في تاريخ اإلستمالك.
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طبق المنشأة السياسات المحاسبية بأثر أن ت 2يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .22
عندما تعترف المنشأة أوليا  ببند من بنود فإنه رجعي إال إذا كان ذلك غير ممكن. ولذلك، 

بأي  أيضا  عليها أن تعترف فإن الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة وفقا  لهذا المعيار، 
تتعلق بذلك البند كما لو أنها كانت القيمة  إنخفاضإستهالك تراكمي وأية خسائر تراكمية في 

 تطبق السياسات المحاسبية هذه دائما . 
 

إذا بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  بتكلفة عترافمن هذا المعيار أن يتم اإل 76تتطلب الفقرة  .700
 -عندما:أعترف بها كأصل أو 

الخدماتية  ية المستقبلية أو اإلمكانياتقتصاديكون من المرجح أن تتدفق المنافع اإل (أ)
 إلى المنشأة؛ و ببندالمرتبطة 

 المنشأة بموثوقية. ببندكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة مي (ب)
 

المنشأة في مواقف معينة  إعفاءهو  24و 21ية الواردة في الفقرتين نتقالإن الغاية من األحكام اإل .707
 ستحقاقاإلاس أسألحكام هذا المعيار، ضمن سياق تنفيذ  متثالعندما تسعى المنشأة لإل

سارية المفعول ابتداء من  في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  وفقا   للمرة األولىالمحاسبي 
 وفقا   للمرة األولىالمحاسبي  ستحقاق. وعندما تتبنى المنشآت اإلتاريخ نفاذ هذا المعيار أو الحقا  

تكون هناك صعوبات في جمع ، فإنه غالبا  ما في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية 
المعلومات الشاملة حول وجود وتقييم األصول. ولهذا السبب، ال يطلب من المنشآت، لفترة خمس 

لإلستحقاق المحاسبي بما يتفق مع معايير المحاسبة  سنوات بعد تاريخ التبني األول لهذا المعيار
 .  76ة بشكل كامل لمتطلبات الفقر  متثال، اإلالدولية في القطاع العام

 

، يتم تشجيع المنشآت التي في 24و 21ية الواردة في الفقرتين نتقالالرغم من األحكام اإل وعلى .703
بشكل كامل ألحكام هذا المعيار في أقرب  متثالالمحاسبي على اإل ستحقاقاإل أساس طور تبني

 وقت ممكن.
 

 اإلفصاح و  القياسحكام ألإنتفاء الحاجة لإلمتثال  إلىيؤدي  76من متطلبات الفقرة  عفاءاإل إن .702

غير المعترف بها بموجب الفقرتين  ولاألص فئاتالمعيار فيما يتعلق بتلك األصول أو  في هذا
 . 24و 21

 

، فإنه يجب اإلفصاح 82و 84ية الواردة في الفقرتين نتقالوعندما تستفيد المنشأة من األحكام اإل  .706
الرئيسية لألصل التي لم يتم بالفئات ة عن تلك الحقيقة. كما ويجب اإلفصاح عن المعلومات الخاص

ية لفترة نتقال. وعندما تستفيد المنشأة من األحكام اإل أيضا   84بها باالستناد إلى الفقرة  عترافاإل
 عترافتقرير ثانية أو الحقة، يجب اإلفصاح عن تفاصيل األصول أو أصناف األصل التي لم يتم اإل

 . في هذه الفترة  بها  افإلعتر االتي تم بها في تاريخ التقرير السابق و 
 

( 6007) 71فيما يتعلق بالمنشآت التي طبقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .701
فيما يتعلق بالقياس األولي لبند  10-38سابقا ، ينبغي تطبيق المتطلبات المذكورة في الفقرات 

تبادل أصل معين بشكل من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المستملكة من خالل معاملة 
 مستقبلي في المعامالت المستقبلية فقط.
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( 3007) 71تمنح األحكام اإلنتقالية المذكورة في معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  .704
سنوات من أجل اإلعتراف بكافة الممتلكات والمصانع والمعدات والقيام  1المنشآت فترة تصل إلى

ا  من تطبيقها للمعيار للمرة األولى. وقد تستمر المنشآت التي إعتبار  بالقياس واإلفصاح ذي العالقة
ا  من إعتبار هذه الفترة اإلنتقالية التي تمتد لخمس سنوات  إستغاللطبقت هذا المعيار سابقا  في 

تاريخ تطبيقها لهذا المعيار للمرة األولى. كما ينبغي أن تستمر هذه المنشآت في القيام 
 .706ة بموجب الفقرة باإلفصاحات المطلوب

 

 تاريخ النفاذ
لبيانات المالية السنوية ل على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا  .701

أو بعده. ومن المستحسن التطبيق  6008من عام  يناير 7التي تغطي الفترات التي تبدأ في
ذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيا المبكر لهذا المعيار.  6008يناير  7ر لفترات أبكر من وا 

 أن تفص  عن هذه الحقيقة.
 

 المحاسبة معايير على التحسينات" طريق عن 81 الفقرة تعديل وتم أ83 الفقرة إضافة تم . أ701
 التعديالت تلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 6070يناير في الصادرة "العام القطاع في الدولية
 المحبذ ومن. 6077يناير 7 بعد أو في تبدأ التي الفترات غطيت التي السنوية المالية للبيانات
 7 قبل تبدأ لفترة التعديالت المنشأة طبقت حال وفي. مبكرة فترة في التعديالت تطبيق
 ذي التعديل الوقت نفس في تطبق وأن الحقيقة تلك عن تفص  أن ينبغي فإنها ،6077يناير

 . "النقدي التدفق بيانات" 6 العام عالقطا في الدولي المحاسبة معيار على العالقة
 

 "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات" طريق عن 8 الفقرة تعديل تم. ب701
 للبيانات مستقبلي بأثر التعديل ذلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 6070يناير في الصادرة
 تطبيق المحبذ ومن. 6077 يناير 7 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية

 76 الفقرات على التعديالت الوقت نفس في أيضا المنشأة طبقت إذا مبكرة فترة في التعديالت
 المحاسبة معيار من أ707و 22و 23و ب26و أ26و 26و 48و 41و 10و 68و 73و

 يناير 7 قبل تبدأ لفترة التعديالت المنشأة طبقت حال وفي. 72 العام القطاع في الدولي
 . الحقيقة تلك عن تفص  أن ينبغي فإنها ،6077

 
"ترتيبات  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 1و 4 تينتم تعديل الفقر ج.  701

لك ت. وينبغي على المنشأة تطبيق 6077الصادر في أكتوبر المان " متياز تقديم الخدمات:إ
يناير  7أو بعد  التي تبدأ فية التي تغّطي الفترات لبيانات المالية السنويعلى ا تالتعديال
يناير  7قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديال طبقت. ويدحّبذ التطبيق المبكر. وفي حال 6071
في الوقت ذاته معيار المحاسبة أن تطبق ينبغي عليها االفصاح عن ذلك و  فإنه، 6071

أ من معيار المحاسبة الدولي 16و 2 نتيوالتعديالت على الفقر  36الدولي في القطاع العام 
ب من معيار المحاسبة الدولي في 84و 61-64والتعديالت على الفقرات  4في القطاع العام 

أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 764و 6 تينوالتعديالت على الفقر  73القطاع العام 
الدولي في القطاع أ من معيار المحاسبة 736و 2 تينوالتعديالت على الفقر  68العام 
 . 37العام
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"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية من خالل  83و 88و 87و 18تم تعديل الفقرات  .  د701
لك ت. وينبغي على المنشأة تطبيق 6077في أكتوبر  ةالصادر  "6077في القطاع العام 

يناير  7أو بعد  أ فيالتي تبدلبيانات المالية السنوية التي تغّطي الفترات على ا تالتعديال
يناير  7 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديال طبقت. ويدحّبذ التطبيق المبكر. وفي حال 6073
 ينبغي عليها االفصاح عن ذلك. فإنه، 6073

 

في المحاسبي، كما تعرفه معايير المحاسبة الدولية  ستحقاقوعندما تتبنى المنشأة أساس اإل .708
، فينطبق هذا المعيار على بعد تاريخ نفاذ هذا المعيار قارير الماليةألغراض تقديم الت القطاع العام

أو  ستحقاقالبيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس اإل
 بعد ذلك.  

 

 (6007) 71سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"الممتلكات والمصانع  71الدولي في القطاع العام  يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة .702

 .3007الصادر في عام  والمعدات"
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 الملحق
 على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى تالتعديال

تقديم التقارير حول القطاعات"  " 78في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21تم تعديل الفقرة 
 -لتقرأ كاآلتي:

 

يمكن أن تتطلب معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية إجراء تعديالت على المبالغ المسجلة  . 21
نظر على سبيل أستمالك )إلألصول وااللتزامات المحددة لمنشأة معينة يتم شرائها في عملية 

لتزامات القطاع (. 2المثال المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  أية يتضمن قياس أصول وا 
لتزامات القطاع القابلة للتحديد  تعديالت تم إجراؤها على مبالغ مسجلة سابقة ألصول القطاع وا 

ن تم إجراء هذه إالخاصة بمنشأة مستملكة في  ندماج منشآت تتم محاسبته كشراء، حتى وا 
صلة التعديالت بغرض إعداد البيانات المالية الموحدة ولم يتم تسجيلها في البيانات المالية المنف

الخاصة بالمنشأة المسيطرة أو البيانات المالية المختلفة الخاصة بالمنشأة المسيطر عليها. وعلى 
نحو مماثل، إذا تمت إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمنشآت بعد اإلستمالك وفقا  لنموذج إعادة 

، فإن ع والمعدات""الممتلكات والمصان 71التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قياسات أصول القطاع تعكس إعادة التقييمات تلك.
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 أساس اإلستنتاجات
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   75يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 71 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة

 3002 عام في الصادرة ماليةال التقارير إلعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 

 الخلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في  .7إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق 
في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والمعايير الدولية المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية 

لمنشآت  مناسبا  إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون 
 القطاع العام. 

 
ينها التي يتم تحقيق المقاربة بو إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق   .2إستنتاج

وبين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن 

طلحات في ذلك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المص
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير 

المالية في  المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية  "المقارنة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"

 في القطاع العام. 
 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديالت المقترحة على 2002 مايوفي   .3إستنتاج
كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت  7يةمن معايير المحاسبة الدول ا  معيار  73

أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحاالت التكرار 
جراء تحسينات أخرى".  تم إصدار وقد والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وا 

 . 2003ي ديسمبر معايير المحاسبة الدولية النهائية ف
 

، إلى معيار 2000ديسمبر، الصادر في 75ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ .4إستنتاج
والذي أُعيد إصداره  " الممتلكات والمصانع والمعدات"( 7991المعدل في ) 71المحاسبة الدولي 

ايير المحاسبة ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس مع2003. وفي أواخر عام 2003في ديسمبر
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون 2الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة م بين مناسبا  
 . 2003في ديسمبر

 

                                                 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل المعايير  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية  7

عايير بأنها تتألف من الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية". وقد عّرف المجلس هذه الم
سبة الدولية بدال المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحاالت، عدل المجلس معايير المحا

 ها، وفي هذه الحالة بقيت األرقام القديمة للمعايير.إستبدالمن 
2

تحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف اللجنة لتصبح القطاع العام عندما قام مجلس اإل عايير المحاسبة الدولية فيأصبحت لجنة القطاع العام مجلس م  
 . 2004 نوفمبرمجلس مستقل لوضع المعايير في 
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بعد  71في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية   .7إستنتاج
مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي  تحسينه واتفق عموما  

والتعديالت التي ُأجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص 
شتراك الشاملة في مجلس معايير المحاسبة إلشتركي خدمة اعليها في هذه الوثيقة. لكن يمكن لم

على العنوان التالي:  الموقع اإللكتروني للمجلسالدولية اإلطالع على أسس اإلستنتاجات في 
www.iasb.org.) عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحاالت وفي 

 بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اإلستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار
 . العام

 
المبلغ القابل لإلسترداد  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 71يعّرف معيار المحاسبة الدولي  . 1إستنتاج

معيار المحاسبة ه". ويعّرف إستخدامعلى أنه "الحد األعلى لصافي سعر بيع األصل وقيمة 
المقترح المبلغ القابل لإلسترداد على أنه "الحد األعلى للقيمة  75الدولي في القطاع العام 

ن تعريف معيار إستخدامالعادلة ألصل مولد للنقد مطروح منه تكاليف البيع وقيمة  ه". وا 
المحاسبة المقترح هو نفس التعريف الموجود في معيار  75المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وليس التعريف الموجود في معيار المحاسبة  "المولدة للنقد "إنخفاض قيمة األصول 21الدولي 
. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تعريف معيار المحاسبة 71الدولي 

 -مناسب لألسباب التالية: 75الدولي في القطاع العام 
أن تحدد المنشأة المبلغ القابل  75في القطاع العام يقتضي معيار المحاسبة الدولي  (أ)

لإلسترداد أو مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 غير مولدة للنقد".ال"إنخفاض قيمة األصول  27

 أن تطبق المنشأة معيار المحاسبة 27يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 في تحديد المبلغ القابل لإلسترداد لألصول المولدة للنقد. 31الدولي 

 
نتيجة للمعايير الدولية إلعداد التقارير  71تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي   .5إستنتاج

 75. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003المالية الصادرة بعد ديسمبر
الالحقة الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر  التعديالت
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع 2003

بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على 
 بشأنها. القطاع العام ولم يشكل رأيا  منشآت 

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 71العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 3002 في الصادرة الدولية المحاسبة
 على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 1إستنتاج

 "المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 29الدولي لمحاسبةا معيار
 المجلس مع عموما   واتفق 2001 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة
ستنتج. المعيار تنقيح أسباب على األخير  العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وا 

 . التعديالت تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه

http://www.iasb.org/
http://www.iasb.org/
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 7إرشادات التنفيذ 
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   75معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذه رافق ت
 

 تكرار عملية إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 .ولكنها ال تشكل جزءا  منه 75الدولي في القطاع العام  إن هذه اإلرشادات مرفقة مع معيار المحاسبة
 
   

من المنشآت التي تتبنى  75في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44تقتضي الفقرة   .7تنفيذ
نموذج إعادة التقييم لقياس أصولها بمبلغ تمت إعادة تقييمه عدم إختالف هذا المبلغ بشكل 

. وتنص تقريرالقيمة العادلة في تاريخ ال إستخدامكان سيحدد بملحوظ عن ذلك المبلغ الذي 
في هذا المعيار على أن تكرار عمليات إعادة التقييم تعتمد على التغييرات في القيم  49الفقرة 

العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم إعادة تقييمها. وعندما تختلف القيمة 
ييمه بشكل جوهري عن المبلغ المسجل له، ستكون هناك حاجة إلى العادلة ألصل تمت إعادة تق

ن الغرض من هذه اإلرشادات هو مساعدة المنشآت التي تتبنى  القيام بإعادة تقييم أخرى. وا 
ما إذا كان المبلغ المسجل يختلف بشكل جوهري عن القيمة فينموذج إعادة التقييم على تحديد 

 .تقريرالعادلة في تاريخ ال
 

ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل ألصل في تقريرتقيم المنشأة في كل تاريخ   .2تنفيذ
تمت إعادة تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة 

القيمة العادلة تحدد  . وفي حال وجود أي مؤشر كهذا، المنشأةتقريرتقييم األصل في تاريخ ال
 وتعيد تقييم األصل حسب ذلك المبلغ. لألصل

 
ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل لألصل الذي تمت إعادة تقييمه فيلدى تقييم   .3تنفيذ

قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة تقييم األصل في 
 -كحد أدنى:، تبحث المنشأة في المؤشرات التالية تقريرتاريخ ال

 
 مصادر المعلومات الخارجية

 

تغييرات هامة تؤثر على المنشأة حدثت خالل الفترة أو ستحدث في المستقبل القريب في  (أ)
البيئة التقنية أو بيئة السوق أو البيئة اإلقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها في المنشأة أو 

 في السوق التي يكرس لها األصل؛

 المنشأة، فإن قيم السوق تختلف عن المبالغ المسجلة لها؛ عند وجود سوق ألصول (ب)

 أثناء الفترة، لقد خضع مؤشر األسعار ذو العالقة باألصل لتغيير هام؛ (ج)
 

 مصادر المعلومات الداخلية
 

 األدلة المتوفرة حول تقادم أو وجود ضرر مادي في األصل؛ (د)

من المتوقع أن تحدث في المستقبل  حدوث تغييرات هامة تؤثر على المنشأة خالل الفترة أو( هـ)   
ه. إستخدامالقريب في المدى الذي، أو بالطريقة التي، سيستخدم فيه األصل أو من المتوقع 

وتتضمن التغييرات العكسية أن يصبح األصل عاطال  عن العمل أو خطط 
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عادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل على  أنه التصرف باألصل قبل التاريخ المتوقع مسبقا  وا 
غير محدود. وتتضمن التغييرات اإليجابية اإلنفاق الرأسمالي  أن يكون محدود بدال  من

المتكبد خالل الفترة لتحسين أو تعزيز األصل أكثر من معيار أدائه الذي يقيم قبل القيام 
 باإلنفاق مباشرة؛ و

أفضل األدلة متوفرة من مصدر داخلي يشير إلى أن األداء اإلقتصادي لألصل أسوء أو  (و)
 من المتوقع، أو سيصبح أسوء أو أفضل من المتوقع.

 

غير مفصلة. وقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على أن المبلغ  3 إن القائمة في الفقرة تنفيذ  .4تنفيذ
إذا تمت  سيتم تحديدهالمسجل لألصل الذي تمت إعادة تقييمه قد يختلف عن المبلغ الذي كان 

أن على المنشأة ب. كما سيدل وجود المؤشرات اإلضافية تقريرإعادة تقييم األصل في تاريخ ال
 .تقريرإعادة تقييم األصل بقيمته العادلة الحالية في تاريخ ال
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 توضيحية  أمثلة
 اإلفصاحات

 
 

تعتبر وزارة الداخلية منشأة في القطاع العام تسيطر على مجموعة واسعة من الممتلكات  .7مثال
وصيانة الممتلكات. وفيما يلي مقتطفات من  إستبدالمسؤولة عن  والمصانع والمعدات وهي

وتوضيح اإلفصاحات  7x20ديسمبر 37مالحظات بيان الوضع المالي للسنة المنتهية في
 األساسية المطلوبة وفقا  لهذا المعيار.

 

 المالحظات
 األرض .7

ض تقييم قطعة األر  ويتمهكتار في مواقع مختلفة.  20.000تتألف قطة األرض من  (أ)
كما هو محدد من قبل مكتب التخمين الوطني،  20×7ديسمبر  37بالقيمة العادلة في 

 وهي جهة تقييم مستقلة.

 القيود المفروضة على حقوق الملكية: (ب)
 

وحدة عملة( للمصلحة  12.700هكتار من قطعة األرض )المسجل بمبلغ  700يخصص
هكتار من  200موافقة السلطة التشريعية. وتخضع الوطنية وال يمكن بيعها دون الحصول على

 200وحدة عملة( و 27.000مسجلة بمبلغ قطعة األرض المخصصة للمصلحة الوطنية )
وحدة عملة( للمطالبات بحقوق  270.000هكتار إضافية من قطعة أخرى )مسجلة بمبلغ 

أمرت المحكمة بعدم الملكية من قبل المالكين السابقين في محكمة دولية لحقوق اإلنسان ولقد 
التصرف باألرض حتى يتم الحكم بالمطالبة؛ وتدرك الوزارة نطاق اختصاص المحكمة فيما 

 يتعلق بسماع هذه القضايا.
 

 المباني .2
 تتألف المباني من مباني المكاتب والمرافق الصناعية في مواقع مختلفة. (أ)

يم للقيمة العادلة على يتم اإلعتراف أوليا  بالمباني بالتكلفة ولكنها تخضع إلعادة تقي (ب)
أساس مستمر. ويحدد مكتب التخمين الوطني القيمة العادلة على أساس الترحيل خالل 

 فترة قصيرة من الزمن. ويتم تحديث إعادة التقييمات.

يتم حساب اإلستهالك على أساس معدالت ثابتة خالل العمر اإلنتاجي للمبنى. ويكون  (ج)
سنة، أما المرافق الصناعية فإن العمر اإلنتاجي  27العمر اإلنتاجي لمباني المكاتب هو

 سنة. 70لها هو 

 270.000بلغ إجمالي تكاليف العقود و عقود إلنشاء مباني جديدة  7 لقد أبرمت الوزارة (د)
 وحدة عملة.

 

 اآلالت .3
 يتم قياس اآلالت بالتكلفة مطروح منها اإلستهالك. (أ)

 اإلنتاجي لآللة.يتم حساب اإلستهالك على أساس معدالت ثابتة خالل العمر  (ب)
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 -إن لآلالت أعمارا  إنتاجية متنوعة: (ج)

 سنوات 70الجرار: 

 سنوات 4معدات الغسيل: 

 سنة 77الرافعات: 

 -الرافعات التي تستخدمها في تنظيف وصيانة المباني ستبدالأبرمت الوزارة عقدا  إل (د)
 وحدة عملة. 700.000وتبلغ تكاليف العقد 

 

 األثاث والتركيبات  .4
 اث والتركيبات بالتكلفة مطروح منها اإلستهالك.يتم قياس األث (أ)

يتم حساب اإلستهالك على أساس معدالت ثابتة خالل العمر اإلنتاجي لألثاث  (ب)
 والتركيبات.

 سنوات. 7تملك كافة البنود في هذا الصنف عمرا  إنتاجيا لمدة  (ج)
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 المطابقات
 ( وحدة عملة(000)بـ )

 األثاث والتركيبات اآلالت المباني األرض 
 30×0 30×7 30×0 30×7 30×0 30×7 30×0 30×7 فترة التقرير

 770 200 7.700 7.017 2.210 2.090 2.027 2.270 الرصيد اإلفتتاحي
 700 20 200 720 700 270 - - اإلضافات
 - 20 10 10 40 770 - - التصرف 

 70 70 737 747 710 710 - - اإلستهالك )حسب بيان الوضع المالية(
 - - - - 70- 30- 227 270 قييم )الصافي(إعادة الت

 200 770 7.017 7.000 2.090 2.000 2.270 2.700 رصيد اإلقفال )حسب بيان الوضع المالي( 
 92مجموع فائض إعادة التقييم )الفقرة 

 )و((
570 700 270 270 - - - - 

 92مجموع عجز إعادة التقييم )الفقرة 
 )ز((

27 27 310 370 - - - - 

 270 270 7.440 7.700 2.430 2.700 2.270 2.700 ي المبلغ المسجلإجمال
 70 700 377 700 340 700 - - اإلستهالك المتراكم

 200 770 7.017 7.000 2.090 2.000 2.270 2.700 صافي المبلغ المسجل
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  774 75معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  71مع معيار المحاسبة الدولي  مقارنة

 71 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 71 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل ستمدم 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 71الدولي المحاسبة معيار على ُاجريت التي التعديالت ويتضمن "والمعدات والمصانع الممتلكات"( 2003)

 وقت وفي. 2001 مايو في الصادرة" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" من كجزء
 معيار تطبيق إمكانية في العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس بحثي لم المعيار، هذا إصدار

 "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة"  7العام القطاع في الدولي المحاسبة
 لتعديالتا يعكس ال 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت على
 وفيما. 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إصدار بعد 71 الدولي المحاسبة معيار على ُأجريت التي
 71 الدولي المحاسبة ومعيار 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي
(2003 :) 
 على ويتعين. اإلرث بأصول اإلعتراف يمنع وال 75 مالعا القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب ال 

 يخص فيما المعيار هذا في الواردة اإلفصاح لمتطلبات تمتثل أن اإلرث بأصول تعترف التي المنشأة
 هذا في أخرى لمتطلبات اإلمتثال عليها، يتوجب ال لكن ويمكن، بها اإلعتراف تم التي األصول تلك

 . مماثال   إستثناءا   71 الدولي المحاسبة معيار يتضمن وال. اإلرث أصول يخص فيما المعيار
 في. التكلفة بسعر مبدئيا والمعدات والمصانع الممتلكات بنود قياس 71الدولي المحاسبة معيار يتطلب 

 مقابل أو تكلفة بدون معين بند إمتالك عند أنه 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينص حين
 الدولي المحاسبة معيار يتطلب. إمتالكه تاريخ في العادلة قيمته عن عبارة تكلفته تكون رمزية، تكلفة
 بالمبالغ والمعدات والمصانع الممتلكات بنود ويسجل التقييم إعادة نموذج المشروع يتبنى حيث ،71

 المحاسبة معيار في وارد غير الشرط وهذا. المقابلة التاريخية التكلفة مبالغ عن اإلفصاح تقييمها، المعاد
 . 75 العام القطاع في الدولي

 أساس على فقط التقييم إعادة في واإلنخفاض الزيادة مطابقة يمكن ،71 الدولي المحاسبة معيار بموجب 
 إعادة في واإلنخفاض الزيادة معادلة يتم ،75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار وبموجب. فردي
 . لاألصو  من معين صنف أساس على التقييم

 والتحول مرة ألول بالتبني تتعلق إنتقالية أحكاما 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 المحاسبة معيار يتضمن حين في. 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار السابقة النسخة عن

. المالية التقارير إلعداد وليةالد المعايير مسبقا استخدمت التي للمنشآت فقط إنتقالية أحكاما 71 الدولي
 للمنشآت تجيز إنتقالية أحكاما التحديد وجه على 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويتضمن

 خالل معين تاريخ في تبدأ التي التقارير إعداد لفترات والمعدات والمصانع بالممتلكات اإلعتراف عدم
. العام القطاع في الدولية المحاسبة لمعايير وفقا ستحقاقاإل لمحاسبة تبني أول تاريخ تلي سنوات خمس
 عند العادلة بالقيمة والمعدات والمصانع بالممتلكات اإلعتراف للمنشآت اإلنتقالية األحكام أيضا وتسمح
 . اإلنتقالية األحكام هذه 71 الدولي المحاسبة معيار يتضمن وال. األولى للمرة المعيار هذا تبني

 لألصل القيمة إنخفاض لخسارة" تعريفات على 75 العام القطاع في الدولي حاسبةالم معيار يشتمل 
 على 71 الدولي المحاسبة معيار يشتمل ال حين في". لإلسترداد القابل الخدمة مبلغ"و" للنقد المولد غير
 ضمن 71 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم وقد. التعريفات هذه

 قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 .العام القطاع منشآت
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 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي األداء بيان" طلحيمص إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 71 الدولي المحاسبة معيار

 أما. 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق /األصول صافي"و
 ".الملكية حقوق"و" الدخل بيان" فهما 71 الدولي المحاسبة معيار في المرادفان المصطلحان

 في له يكون يوالذ ،"الدخل" مصطلح 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن ال 
 ". اإليراد" مصطلح من أوسع معنى 71 الدولي المحاسبة معيار

 تقييم إعادة تكرار مدى حول تطبيق إرشادات 75 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 .مماثلة إرشادات 71 الدولي المحاسبة معيار يتضمن ال حين في. والمعدات والمصانع الممتلكات
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 81معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاعات تقديم التقاير حول 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي بةالمحاس معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "القطاعات حول التقارير تقديم"( 8991 عام في المنقح) 81

 التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي.  الدولية
 مؤسسة من بتصريح ذلكو  81 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإلتحاد

 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية
 أتش، أكس 5 أم 1 سي إي لندن ستريت، كانون 03الطابق األول وعنوانها ،اد التقارير الماليةإلعد

 .المتحدة المملكة
 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 frs.orghttp://www.i: اإللكتروني الموقع
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  81جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 7335ديسمبر  0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  718

 7335ديسمبر  81معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 01

 7335ديسمبر  0يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع تعديل 61

 7335ديسمبر  0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 59

 7335ديسمبر  0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 13

مثال 
 توضيحي

 7335ديسمبر  0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل
نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  لى التحسينات ع

7383 

                                                 
 تمت إعادة ترقيم الفقرات الفرعية. ۱

 إعداد التقارير حول القطاعات -81معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 7381يناير  86

 
من  يونيوفي  "إعداد التقارير حول القطاعات " 81تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 7337عام 
 

من خالل معايير القطاع العام  81ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 قديرات لسياسات المحاسبية، التغيرات في الت" ا 0 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (7335" )الصادر في ديسمبر المحاسبية واألخطاء

 الصادر في  " الممتلكات والمصانع والمعدات" 81 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (7335ديسمبر 

  (7383 نوفمبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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-8 والفقرات الهدف في مبين " القطاعات حول التقارير تقديم " 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن يجبو . التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 11

 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف
 وتطبيق ارإلختي أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  0 العام القطاع

 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات
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 الهدف
 

إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاعات. 
 -وسيؤدي اإلفصاح عن هذه المعلومات إلى:

 شكل أفضل، والتعرفمساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم األداء السابق للمنشأة ب (أ)
 وعلى المصادر المخصصة لدعم األنشطة الرئيسية للمنشأة؛ 

 .مسائلةال هاإلتزاماتب الوفاءتعزيز شفافية التقارير المالية وتمكين المنشأة من  (ب)
 

 النطاق
 

المحاسبي أن  ستحقاقاإلأساس بموجب  المالية وتعرضهايجب على المنشأة التي ُتعد بياناتها  .8
 ار لدى تقديم معلومات القطاع.تطّبق هذا المعي

 

 األعمال الحكومية.مؤسسات  بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .7
 

الصادرة عن مجلس معايير  المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" "توضح  .0
طبق المعايير الدولية إلعداد المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية ت

 مؤسسات األعمالالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 . "عرض البيانات المالية" 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في 

 

منشورة التي تتمثل لمعايير لبيانات المالية اللكاملة المجموعات الينبغي أن يطبق هذا المعيار في  .1
 .في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

 
تتضمن المجموعة الكاملة من البيانات المالية بيانا  للمركز المالي وبيانا  لألداء المالي وبيانا  للتدفق  .6

، كما هو مرفقة ، ومالحظاتةالملكيالنقدي وبيانا  يظهر التغيرات في صافي األصول/ حقوق 
 .8 في القطاع العامر المحاسبة الدولي موضح في معيا

 
 مع البيانات تقتااديةفي حال تقديم البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت اإل .5

القطاع على أساس البيانات المالية  حول، تقدم المعلومات معا   المالية المنفالة للمنشأة األم
 الموحدة فقط.

 

البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت في بعض جهات اإلختصاص، تجمع  .1
مع البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة وتعرض سوية في تقرير واحد. في هذه  قتصاديةاإل

الحاالت، يقّدم التقرير الذي يحتوي البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت 
 لبيانات المالية الموحدة فقط.على أساس اع القطاحول المسيطرة معلومات 

 

 تعريفات
 

 ] تم إلغائها] .1

 -:تستخدم الماطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المحدد لها  .9
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 يـالتو أة ـة للتمييز للمنشـة القابلـة من األنشطـو نشاط أو مجموعـه(  A segment) اعـالقط 
بشكل منفال ألغراض تقييم األداء السابق  احوله مالية تقديم معلومات ئململ ايكون من 

تخاذللمنشأة في تحقيق أهدافها و   لموارد.المستقبلي لتوزيع الالقرارات حول  ا 
 

ُتستخدم الماطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
 المعرفة تقائمة الماطلحاتا في ، ويعاد ذكرههذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

تسيطر الحكومات والوكاالت التابعة لها على موارد عامة هامة وتعمل على تقديم تشكيلة واسعة من  .83
المتواجدة في مناطق جغرافية مختلفة وفي مناطق ذات خصائص لفروعها  السلع والخدمات

المنشآت، وأحيانا  يطب منها بشكل رسمي، أن تستخدم هذه من  متفاوتة. ويتوقع إجتماعية إقتصادية
 ككل تلك الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف المنشأة. وتقدم البيانات المالية على مستوى المنشأة

من قبل المنشأة مقدمة  لتزاماتاألصول المسيطر عليها واإل)أ( والموحدة للمنشأة نظرة عامة إلى 
وتوزيعات الموازنة  واإليراد الضريبي)ج( فة الى تكلفة الخدمات المتاحة إضا)ب(  التقارير،

ستردادو  إال أن هذه  المعلومات اإلجمالية ال تقدم ات التكلفة المولدة لتمويل توريد تلك الخدمات. ا 
معلومات حول األهداف التشغيلية المحددة واألنشطة الرئيسية للمنشأة مقدمة التقارير والموارد 

 يف المخصصة لتلك األهداف واألنشطة.والتكال
  

واسعة النطاق، وتشمل سلسلة واسعة من المناطق في معظم الحاالت، تكون أنشطة المنشأة  .88
المختلفة، إلى درجة يصبح  جتماعيةاإل قتصاديةالجغرافية المختلفة أو المناطق ذات الخصائص اإل

عن قطاعات معينة  المفصلةر المالية فيها من الضروري تقديم تقارير عن المعلومات المالية وغي
تخاذو  ائلةمن المنشأة وذلك لتقديم معلومات مناسبة ألغراض المس  القرارات.  ا 

 

 تقديم التقارير حسب القطاعات
من هذا  9ينبغي على كل منشأة تحديد تقطاعاتها المنفالة بما يتوافق مع متطلبات الفقرة  .87

من  51 -18ت كما هو مطلوب في الفقرات من عرض معلومات عن تلك القطاعاأن تالمعيار، و 
 هذا المعيار.

 

نشاط أو مجموعة أنشطة كل  ،ةمختلف اتكقطاع بموجب هذا المعيار، تحدد منشآت القطاع العام .80
تقييم األداء  )أ(  ويجب تقديم تقارير عن المعلومات المالية المتعلقة بها ألغراض ,قابلة للتمييز

القرارات حول توزيع الموارد من قبل المنشأة،  تخاذوإل)ب( دافها، السابق للمنشأة ومدى تحقيق أه
من  16 -68كقطاعات منفصلة. إضافة إلى اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات من 

شجع المنشآت على اإلفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات التي قدمت عنها تهذا المعيار، 
تخاذو المسائلة يار أو التي تعد ضرورية ألغراض تقارير كما هو محدد في هذا المع  القرارات. ا 
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 هياكل التقارير المالية 
في معظم الحاالت، تعكس التصنيفات الرئيسية لألنشطة المحددة في الموازنة القطاعات التي يتم  .81

م والمسؤول األول في المنشأة. وفي معظالحاكمة تقديم تقارير عن معلومات تتعلق بها إلى الهيئة 
ة والمسؤول األول في حاكمالحاالت، تعكس القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها إلى الهيئة ال

المنشأة أيضا  القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها في البيانات المالية. ويعود هذا إلى أن المجلس 
سؤولياتهما تأدية م)أ( الرقابي والمسؤول األول سيطلبان معلومات حول القطاعات ليتمكنا من 

تخاذو )ب( اإلدارية وتقييم أداء المنشأة السابق من حيث تحقيق أهدافها  القرارات حول توزيع  ا 
 المنشأة للموارد في المستقبل.

 

يتطلب تحديد األنشطة التي ينبغي أن تصنف كقطاعات منفصلة وتقدم حولها تقارير في البيانات   .86
تخاذ القرارات حك المالية ما  شخصيا . وللتوصل إلى هذا الحكم، يتعين على ألغراض المسائلة وا 

 -معدي البيانات المالية مراعاة كل من األمور التالية:

 9من تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع كما هو محدد في الفقرة  الهدف (أ)
 أعاله؛   

الرئيسية  المجتمع وممثليهم المنتخبين أو المعينين فيما يخص األنشطةأفراد توقعات  (ب)
 للمنشأة؛  

في معيار  ألتقارير المالية كما هو محدد في الملحق ا لمعلومات الخصائص النوعية (ج)
 إرشادات التنفيذ. كما أن هذه الخصائص ملخصة في 8في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

مكانية مقارنة المعلومات المالية  في هذا المعيار. وهي تشمل مدى مالءمة وموثوقية وا 
ي صدرت حولها تقارير عن القطاعات المختلفة للمنشأة مع مرور الوقت. )وترتكز هذه الت

عداد البيانات إ "إطار الخصائص على الخصائص النوعية للبيانات المالية المحددة في 
 و  معايير المحاسبة الدولية(؛ مجلسالصادر عن  المالية وعرضها"

والمدير الحاكمة ترتكز عليه الهيئة ما إذا كان هيكل قطاع معين يعكس األساس الذي  (د)
تقييم أداء المنشأة السابق في تحقيق أهدافها لطلب المعلومات المالية ليتمكنا من الرئيسي 

 القرارات حول توزيع الموارد لتحقيق أهداف المنشأة في المستقبل. تخاذوإل
 

طريقة تعكس، على سبيل ، غالبا  ما تجمع المعلومات المالية وتقدم ببكاملها لحكومةاعلى مستوى  .85
 -المثال:

الصحة  لالرئيسية لألنشطة التي قامت بها الحكومة العامة، مث قتصاديةالتصنيفات اإل  )أ( 
)قد تعكس هذه التصنيفات الوظيفية لإلحصاءات  جتماعيةوالتعليم والدفاع والخدمات اإل

تتوالها ية التي واألنشطة التجارية الرئيسالمالية الحكومية التي وضعتها الحكومة(، 
الحكومية، مثل محطات الكهرباء والبنوك ومنشآت التأمين التي تملكها  مؤسسات األعمال

 أوالدولة؛ 
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. وتعكس هذه مجموعة مهاممسؤوليات الوزراء المختلفين أو أعضاء الحكومة التنفيذية عن  )ب( 
وقد تنشأ  -)أ( أعالهفي البند  قتصاديةات اإلـا ، التصنيفـا ، وليس دائمـالمسؤوليات غالب

من التصنيفات  تصنيف أو أكثرقد تجمع مجموعة مهام ات ألن المسؤوليات عن إختالف
 أو تتوافق مع هذه التصنيفات.  قتصاديةاإل

 

 تقطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية
 

ل لمنشأة األو الحاكمة والمدير غالبا  ما يشار إلى أنواع القطاعات المقدم حولها تقارير إلى الهيئة  .81
معينة على أنها "قطاعات الخدمات" أو "القطاعات الجغرافية". وتستخدم هذه المصطلحات في هذا 

 -المعيار حسب المعاني التالية:

 يشير "قطاع الخدمة" إلى مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات (أ)
 و ة الكلية لكل منشأة؛أو تحقيق أهداف تشغيلية معينة تتوافق مع المهم متجانسة

و"القطاع الجغرافي" هو مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات  (ب)
 ذات صلة أو تحقيق أهداف تشغيلية معينة ضمن منطقة جغرافية معينة.

 

تدار الدوائر والوكاالت الحكومية عادة حسب خطوط خدمات تقدمها ألن هذا األمر يعكس طريقة  .81
وتحديد حاجاتها من الموارد وموازنتها. )ج( ومراقبة إنجازاتها )ب( المخرجات الرئيسية،  تحديد)أ( 

على المنشآت التي تقدم تقاريرها الداخلية على أساس خطوط خدماتها أو قطاعات األمثلة ومن 
خدماتها وزارة تعليم معينة يعكس هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي لتقديم التقارير أنشطة 

عدادية وثانوية كقطاعات منفصلة. يمكن تبني هذا األساس من ومخر  جات تعليمية أساسية وا 
المخرجات المهارات والمرافق الالزمة لتقديم  إختالفه يالحظ التصنيف إلى قطاعات داخليا  ألن

. إضافة إلى أن القرارات المالية والنتائج المرجوة لكل من هذه األنشطة التعليمية واسعة النطاق
اإلدارة تتضمن تحديد الموارد التي ستوزع على كل واحد من هذه المخرجات أو  تواجهائيسية التي الر 

األنشطة. وفي هذه الحاالت، من المحتمل أن تقديم التقارير خارجيا  على أساس قطاعات الخدمة 
 سيلبي أيضا  متطلبات هذا المعيار.

 

إذا كانت المخرجات )السلع والخدمات(  عند تحديد ما عتبارتشمل العوامل التي ستؤخذ في اإل .89
 -يجب تصنيفها كقطاعات ألغراض تقديم التقارير المالية ما يلي:متجانسة وبالتالي 

األهداف التشغيلية األساسية للمنشأة والسلع والخدمات واألنشطة التي تتعلق بتحقيق كل  (أ)
ى أساس موازنة علخصصت في الموزعة و من تلك األهداف، وما إذا كانت الموارد 

 مجموعات السلع والخدمات؛

 أو األنشطة المنفذة؛المقدمة طبيعة السلع والخدمات  (ب)
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 ؛ طبيعة عملية اإلنتاج و/ أو توصيل الخدمة وعملية التوزيع أو آليتها (ج)

 نوع الزبون أو مستهلك السلع أو الخدمات؛      (د)
 

 حول ي تقدم بها تقاريرما إذا كان هذا يعكس الطريقة التي تدار بها المنشأة أو الت  ( هـ)
 و؛ الحاكمالمعلومات المالية إلى اإلدارة العليا والمجلس 

سلطة قانونية( أو القطاع الحكومي أو  دائرة، )مثال  مناسبا   هذاكان طبيعة البيئة التنظيمية  (و)
 )مثال  قطاع مالي أو مرافق عامة أو حكومة عامة(.

 

 -لى الهيئة الحاكمة والمدير األعلى على أساس إقليمييمكن أن تنظم المنشأة وتقدم تقارير داخليا  إ .73
ضمن أو عبر الحدود الوطنية أو المحلية أو ضمن أو عبر الدولة أو غيرها من حدود  سواء  

 السلطة. في مثل هذه الحاالت، يعكس النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع جغرافي.

 

لى سبيل المثال، الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي يمكن تبني هيكل القطاع الجغرافي حين يكون، ع .78
لتقديم التقارير لوزارة تعليم معينة مبنيا  على أساس النتائج التعليمية اإلقليمية، وذلك ألن تقييمات 
األداء الرئيسية وقرارات توزيع الموارد التي ستقوم بها الهيئة الحاكمة والمدير األعلى ُتحدد بناءا  على 

اإلحتياجات اإلقليمية. وقد يكون قد تم تبني هذا الهيكل للحفاظ على اإلستقاللية اإلقليمية اإلنجازات و 
 لإلحتياجات التعليمية وتقديم خدمات التعليم، أو ألن الظروف التشغيلية أو األهداف التعليمية

رة تعتقد وقد يكون قد تم تبني هذا الهيكل ببساطة ألن اإلدا مختلفة في جوهرها من إقليم إلى آخر.
توزيع اإلقليمي للمسؤولية يخدم أهداف المنظمة بشكل بأن الهيكل التنظيمي المبني على أساس ال

من قبل الهيئة  أفضل. في هذه الحاالت، تتخذ قرارات توزيع الموارد في البداية، من ثم تراقب
وزيع الموارد الحاكمة والمدير األعلى على أساس إقليمي. وبعد ذلك تتخذ قرارات تفصيلية حول ت

على أنشطة وظيفية معينة ضمن اإلقليم الجغرافي من قبل اإلدارة اإلقليمية، وذلك بما يتوافق مع 
في هذه الحاالت، من المحتمل أن تلبي المعلومات المقدمة  اإلحتياجات التعليمية ضمن ذلك اإلقليم.

 هذا المعيار أيضا .في التقارير حسب القطاعات الجغرافية في البيانات المالية متطلبات 

 
تشمل العوامل التي سيتم أخذها بعين اإلعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب تقديم تقارير حول  .77

 -المعلومات المالية على أساس جغرافي ما يلي:

 التشابه في الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية في مختلف المناطق؛ (أ)
 أهداف األقاليم المختلفة؛العالقات بين األهداف األساسية للمنشأة و  (ب)
 ما إذا كانت خصائص تقديم الخدمات والظروف التشغيلية تختلف بإختالف األقاليم؛ (ج)
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ما إذا كان هذا يعكس الطريقة التي تدار بها المنشأة وتقدم بها تقارير المعلومات المالية  )د( 
   و ؛العليا والهيئة الحاكمة اإلدارة إلى

رات أو المخاطر الخاصة التي ترتبط بالعمليات المنفذة في منطقة ات أو المهاحتياجاإل ( هـ)
 معينة.

  
 القطاعات المتعددة

والمدير األعلى حول إيراد القطاع الحاكمة في بعض الحاالت، قد تقدم المنشأة تقارير إلى الهيئة  .70
لتزاماته وأصوله و اتومصروف  ه على أساس أكثر من هيكل قطاع واحد، مثال  على أساس كالا 

غالبا  ما يوفر تقديم التقارير على أساس قطاعات الخدمات و القطاعين ألخدماتي والجغرافي. 
والقطاعات الجغرافية في البيانات المالية الخارجية معلومات مفيدة إذا كان تحقيق أهداف المنشأة 

افية التي تقدم متأثرا  بشكل كبير بالمنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمها، وأيضا  بالمناطق الجغر 
، قد تتبنى إحدى ككل لحكومةاهذه السلع والخدمات. وعلى نحو مشابه، وعلى مستوى فيها 

قطاع اليعكس إفصاحات الحكومة العامة وقطاع التمويل العام و )أ( الحكومات أساسا  لإلفصاح 
سب حقطاعية بإفصاحات  على سبيل المثال, ويلحق تحليل قطاع الحكومة العام)ب(  ،يالتجار 

. في هذه الحاالت، يمكن تقديم تقارير حول القطاعات بشكل منفصل أو بشكل الهدف أو الوظيفة
إفصاحات محدودة  بحيث توفر ةوثانويمصفوفات. كما يمكن تبني هيكل تقارير قطاعية أساسية 

    .   الثانويةقطاعات عن ال

 

 تقديم تقارير عن هياكل غير مناسبة
 

م الحاالت تعكس القطاعات التي تقدم المعلومات حولها داخليا  إلى أعاله، ففي معظ يالحظكما  .71
تخاذوالمدير األعلى في المنشأة ألغراض تقييم األداء السابق للمنشأة و الحاكمة الهيئة  قرارات حول  ا 

توزيع الموارد في المستقبل، تلك القطاعات المحددة في الموازنة، ويتم أيضا  تبنيها ألغراض تقديم 
خارجيا  وفقا  لمتطلبات هذا المعيار. إال أنه في بعض الحاالت يمكن هيكلة التقارير المقدمة  التقارير

والمدير األعلى على أساس يميز اإليرادات والمصروفات  حاكمةداخليا  عن المنشأة للهيئة ال
ز المتعلقة بأنشطة تعتمد على موازنة عن تلك األنشطة التجارية، أو يمي لتزاماتواألصول واإل

األعمال الحكومية. من غير المحتمل أن يتوافق مؤسسات المنشآت التي تعتمد على موازنة عن 
تقديم تقارير معلومات القطاع في البيانات المالية على أساس هذه القطاعات فقط مع األهداف 
المحددة لهذا المعيار. وذلك ألنه من غير المحتمل أن تقدم هذه القطاعات معلومات مناسبة 

يتضمن حول أداء المنشأة في تحقيق أهدافها التشغيلية الرئيسية.  ,على سبيل المثال ،ستخدمينللم
مالية حول القطاع المعلومات ال"اإلفصاح عن  77معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مالية حول القطاع المعلومات المتطلبات للحكومات التي تختار اإلفصاح عن  الحكومي العام"
 .  لإلبالغمي العام كما هو محدد في األسس اإلحصائية الحكو 
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أو المدير  حاكمةللهيئة الالتفصيلية المقدمة في بعض الحاالت، قد ال تقدم المعلومات المالية  .76
حسب قطاع الخدمات والقطاع الجغرافي أو  لتزاماتاألعلى المصاريف واإليرادات واألصول واإل

التقارير بحيث تعكس النفقات فقط حسب طبيعتها )مثل قد تعد مثل هذه و أنشطة أخرى.  حسب
ملك الرأسمالي( على أساس أسطر تتوافق مع مخصصات الموازنة أو تاألجور واإليجار والتموين وال

قد يحدث هذا حين يكون الغرض  غيرها من نماذج تفويض التمويل أو اإلنفاق المطبقة في المنشأة.
لتفويضات اإلنفاق  متثالاإل بينواإلدارة العليا هو أن ت حاكمةئة المن تقديم التقارير المالية إلى الهي

األداء السابق ألنشطة المنشأة الرئيسية في تحقيق )أ( عوضا  عن أن يكون الغرض هو تقييم 
قرارات تتعلق بتوزيع الموارد في المستقبل. وحين يكون تقديم  تخاذوإل)ب( األهداف المرجوة منها 

فقط،  متثالاإلحول بهدف تقديم معلومات  والمدير األعلى مبنيا   حاكمةلى الهيئة الالتقارير الداخلية إ
 .فإن إستخدام نفس أساس تقديم التقارير داخليا  و خارجيا  متطلبات هذا المعيار

 

حين ال يعكس هيكل تقديم التقارير الداخلية في إحدى المنشآت متطلبات هذا المعيار، ستحتاج  .75
يم التقارير الخارجية إلى تحديد القطاعات التي تطابق تعريف القطاع المنشأة ألغراض تقد

     .    16إلى  68واإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من  9المنصوص عليه في الفقرة 
 

لتزامات تعريفات إيراد وماروف وأاول    للقطاع سياسات المحاسبيةالو وا 
 

 -في هذا المعيار وفق المعاني التالية: تستخدم الماطلحات اإلضافية التالية .71
 

 السياسات هي (Segment accounting policies) للقطاعات المحاسبية السياسات
 الموحدة المنشأة أو للمجموعة المالية البيانات وعرض إلعداد تبنيها يتم التي المحاسبية
 .القطاعات حسب قاريرالت بإعداد تحديدا ترتبط التي المحاسبية السياسات تلك إلى باإلضافة

 

 في معين تقطاع يستخدمها التي التشغيلية األاول تلك هي (Segment assets) القطاع أاول
 أساس على للقطاع تخاياها يمكن التي أو القطاع إلى مباشرة تُنسب والتي التشغيلية، أنشطته
 . معقول

 

 المدينة الذمم تتضمن القطاع أاول فإن أسهم، أرباح أو فائدة إيراد القطاع إيرادات تضمنت إذا
 .لإليرادات المنتجة األخرى األاول أو العلتقة ذات اإلستثمارات أو القروض أو

  

 وفقا   بها اإلعتراف يتم الدخل لضريبة مقابلة أاول أو الدخل ضريبة القطاع أاول تتضمن ال
 . يقابلها ما أو الدخل ضريبة دفع إلتزامات تتناول التي المحاسبة لمعايير

 

 تم إذا فقط الملكية حقوق طريقة بموجب محاسبتها يتم التي اإلستثمارات القطاع أاول تتضمن
 القطاع أاول تتضمن كما. القطاع إيرادات في اإلستثمارات هذه من( العجز) الفائض اافي دمج
 مشترك بشكل عليها مسيطر لمنشأة التشغيلية األاول في مشترك مشروع في المشارك حاة
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 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا التناسبي التوحيد بطريقة هامحاسبت يتم
 ."المشتركة المشاريع في الحاص"

  

 كمعادلة عنها اإلبلغ يتم التي العلتقة ذات المخااات تقتطاعإ بعد القطاع أاول تحديد يتم
 . للمنشأة المالي المركز بيان في مباشرة
 

هو الماروف الناجم عن األنشطة التشغيلية لقطاع (  seSegment expen) ماروف القطاع
المناسب من ماروف معين يمكن تخاياه على والجزء معين والتي تعزى مباشرة للقطاع، 

أساس معقول للقطاع، بما في ذلك الماروفات المتعلقة بتقديم السلع والخدمات لجهات خارجية 
ي نفس المنشأة. وال يشمل ماروف القطاع مع تقطاعات أخرى فبالعمليات والماروفات المتعلقة 

 -ما يلي:

أو تقروض من المقبوضات المقدمة الفائدة بما في ذلك الفائدة التي يتم تحملها على   (أ) 
 تقطاعات أخرى، إال إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

إال إذا كانت عمليات  إطفاء الدينالناجمة عن خسائر الات أو ستثمار اإلبيع خسائر   (ب)
 القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

المنشأة من اافي عجز أو خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو  حاة  (ج)
 ؛لكيةمبموجب طريقة حقوق المحاسبة عليها الات أخرى تمت إستثمار 

ية المتعلقة ماروف ضريبة الدخل أو ما يعادلها المعترف به وفقا  للمعايير المحاسب  (د)
 أو دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلها؛ إلتزاماتب

الماروفات اإلدارية العامة وماروفات المكتب الرئيسي وغيرها من الماروفات التي   (هـ)
تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض األحيان تحّمل 

ن، وتعتبر التكاليف هي ماروفات تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن تقطاع معي
تقطاعية إذا كانت تتعلق باألنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو 

 تخاص للقطاع على أساس معقول. 
 

يشمل ماروف القطاع حاة المشروع المشترك للماروفات الخااة بمنشأة تحت السيطرة 
في سبي بموجب معيار المحاسبة الدولي بالتوحيد التنامحاسبة عنه الالمشتركة والذي تمت 

 .1 القطاع العام
 

رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن إيراد  بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل  
الفائدة وماروف الفائدة كاافي مبلغ واحد ألغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط 

 بيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة.تلك البنود في التم تقاص إذا كانت 
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التشغيلية التي تنجم عن  لتزاماتهي تلك اإل ( Segment liabilities)  القطاع إلتزامات
األنشطة التشغيلية لقطاع معين والتي إما أن تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخاياها للقطاع 

 على أساس معقول.
 

ه القطاعية تشمل إلتزاماتي لقطاع معين يشمل ماروف الفائدة فإن إذا كان الماروف القطاع
 التي تحمل فائدة. لتزاماتاإل 
 

منشأة تحت السيطرة المشتركة  إلتزاماتالقطاع حاة المشروع المشترك في  إلتزاماتوتشمل 
 في القطاع العامبالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي محاسبة عنها الوالتي تمت 

1. 
 

القطاع ضريبة الدخل أو ما يعادلها والمعترف بها وفقا  للمعايير المحاسبية  إلتزاماتال تشمل 
 ضريبة الدخل أو ما يعادلها.  إلتزاماتالمتعلقة ب

 

هو اإليراد المذكور في بيان األداء المالي للمنشأة الذي ( Segment revenue) إيراد القطاع
زء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخاياه على يعزى بشكل مباشر لقطاع معين والج

أساس معقول لقطاع معين، سواء من توزيعات الموازنة أو ما شابهها، أو المنح أو التحويلت 
أو المخالفات أو الرسوم أو المبيعات لعملء خارجيين أو من عمليات مع تقطاعات أخرى في 

  -نفس المنشأة. وال يشمل إيراد القطاع ما يلي:
)أ(  إيراد الفائدة أو أرباح األسهم بما في ذلك الفائدة المستحقة على المبالغ المدفوعة مقدما   

أو القروض لقطاعات أخرى، إال إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل 
 رئيسي؛  أو

ات القطاع )ب(  أرباح بيع إستثمارات أو األرباح الناجمة عن إطفاء الديون، إال إذا كانت عملي
 ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي.

 

يشمل إيراد القطاع حاة المنشأة من اافي فائض )عجز( الشركات الزميلة أو المشاريع 
المشتركة أو اإلستثمارات األخرى التي تمت المحاسبة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية 

 للمنشأة.وذلك فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن اإليراد الموحد أو اإلجمالي 
 

يشمل إيراد القطاع حاة المشروع المشترك من إيراد منشأة تحت السيطرة المشتركة والذي 
"الحاص في القطاع العام   1تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي

 .في المشاريع المشتركة"
 

 ربط البنود مع القطاعات
لتتشمل تعريفات إيراد ومصروف وأصول و  .71 القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع  زاماتا 

 معين ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول.

تنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود  .79
ات، أي أنه حين يتم تبني القطاعات التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاع
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للبيانات وذلك لقطاعات، ا هذهل ساساأل عند وضعالمستخدمة ألغراض تقديم التقارير الداخلية، أو 
لقطاعات ألغراض تقديم لبأن المبالغ التي حددت  إفتراضالمالية ذات األغراض العامة، يوجد 

معقول للقطاعات لغرض قياس اإليراد  التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل
 .  اتالقطاع لهذه لتزاماتوالمصروف واألصول واإل

 
للقطاعات ألغراض تقديم  إلتزامإيراد أو مصروف أو أصل أو يخصص قد في بعض الحاالت،  .03

ه شخصيا  أو إعتبار التقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه إدارة المنشأة، إال أنه من الممكن 
ا  أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية. وال يشكل مثل هذا تعسفي

لتزاماتالتخصيص أساسا  معقوال  بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروفه وأصوله و  ه في هذا ا 
المعيار. وبالعكس قد تختار منشأة معينة عدم تخصيص أحد بنود اإليراد أو المصروف أو األصل 

ألغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على الرغم من وجود أساس معقول إلجراء ذلك. إللتزام اأو 
لتزاماتص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع و يخصتم توي  ا 

 القطاع في هذا المعيار.  

 

م مجموعات معينة من السلع و تكاليف تقدي)أ( بشكل عام يمكن لمنشآت القطاع العام أن تحدد  .08
واألصول الالزمة لهذه األنشطة. وتعد هذه المعلومات )ب( الخدمات أو تكاليف تنفيذ أنشطة معينة 
إال أنه في حاالت عديدة يتم تمويل عمليات الوكاالت  ضرورية ألغراض التخطيط والرقابة.

 خصصات على أساس "بندالحكومية ومنشآت القطاع العام األخرى من "وحدات" مخصصات، أو م
تعكس طبيعة الفئات الرئيسية للمصروفات والنفقات. قد ال تكون "وحدات" التي سطر" ال

المخصصات هذه أو مخصصات "بند السطر" متعلقة بخطوط خدمات محددة أو أنشطة وظيفية أو 
معين أو أقاليم جغرافية. وفي بعض الحاالت، قد ال يكون ممكنا  عزو اإليراد مباشرة إلى قطاع 

تخصيصه لقطاع معين على أساس معقول. وبشكل مشابه، قد يكون من غير الممكن عزو بعض 
مباشرة، أو تخصيصها على أساس معقول، إلى قطاعات فردية  لتزاماتاألصول والمصروفات واإل

ألنها تدعم مجموعة كبيرة من أنشطة تقديم الخدمات في عدد من القطاعات أو ألنها متصلة بشكل 
اإليراد فإن  ,التقاريرعند إعداد كقطاع منفصل.  هاديحدال يمكن تو شر بأنشطة اإلدارة العامة مبا

كمبلغ غير  الى قطاع معين غير المنسوب أو غير المخصص لتزاموالمصروف واألصول واإل
من هذا  51مخصص عند مطابقة إفصاحات القطاع مع إجمالي إيراد المنشأة كما تنص الفقرة 

 المعيار.

 

تشترك الحكومات ووكاالتها في ترتيبات مع منشآت من القطاع الخاص لتوفير السلع والخدمات  قد .07
، تأخذ هذه الترتيبات شكل مشروع مشترك إختصاصات السلطةأو لتنفيذ أنشطة أخرى. في بعض 

. في مثل هذه الحالة، المالكينبموجب طريقة حقوق المحاسبة عنها م تفي شركة زميلة ت إستثمارأو 
بموجب  عنه ةمحاسبالمل إيراد القطاع حصة القطاع من صافي الفائض )العجز( الذي تمت يش

بموجب  ة عنهمحاسبال، حيث يتم شمول صافي الفائض )العجز( الذي تمت ةملكيطريقة حقوق ال
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يمكن عزوه مباشرة أو تخصيصه بموثوقية ذلك عندما في إيراد المنشأة و  لكيةمطريقة حقوق ال
س معقول. وفي ظروف أخرى، سيشمل إيراد القطاع ومصروف القطاع حصة للقطاع على أسا

بموجب التوحيد محاسبة عنها الالقطاع في إيراد ومصروف منشأة تحت السيطرة المشتركة تمت 
 التناسبي.        

 

لتزاماتأاول القطاع و  يراده وماروفها   ه وا 
 

في األنشطة التشغيلية للقطاع من األمثلة على أصول القطاع األصول المتداولة المستخدمة  .00
والممتلكات والمصانع والمعدات، واألصول التي هي موضوع عقود اإليجار التمويلية واألصول غير 

ذا أدخل بند معين لإل أو اإلطفاء في مصروف القطاع، فإن األصل ذي  ستهالكالملموسة. وا 
ول المستخدمة لألغراض العالقة يدخل أيضا  ضمن أصول القطاع. وأصول القطاع ال تشمل األص

 -ل:امثعلى سبيل الالعامة للمنشأة أو ألغراض المكتب الرئيسي، 

في  هشمولال يتم مكتب اإلدارة المركزية ووحدة تطوير السياسات في إحدى وزارات التعليم  (أ)
 أو القطاعات التي تمثل تقديم الخدمات التعليمية األساسية واإلعدادية والثانوية؛

في القاعات التي تمثل  هاشمولال يتم ن أو غيره من المجالس العامة مجلس البرلما مبنى (ب)
الحكومة أنشطة وظيفية رئيسية مثل التعليم والصحة والدفاع عند تقديم التقارير على مستوى 

 .ككل
 

تشمل أصول القطاع األصول التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس 
 معقول للتخصيص.   

 

ن خالل عملية م تم تملكهاد تشمل البيانات المالية الموحدة لحكومة معينة أو منشأة أخرى منشآت ق .01
األعمال" إرشادا   إندماج" 0الدولي التقرير الشهرة المشتراة )ويقدم معيار ظهور إلى أدي مما  تملك
تعزى مباشرة  تملك منشأة(. في هذه الحاالت، تشمل أصول القطاع الشهرة التي على محاسبةالحول 

إلى قطاع معين أو التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول، ويشمل مصروف 
 القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذلك. 

 

 لتزاماتالقطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى واإل إلتزاماتتشمل األمثلة على  .06
مع لتزويد البضائع والخدمات المدعومة جزئيا  في تجأعضاء المالمبالغ المقبوضة مقدما  و المستحقة 

المستقبل، ومخصصات ضمان المنتجات الناشئة عن أي أنشطة تجارية للمنشأة والمطالبات األخرى 
المتعلقة  لتزاماتواإل قروضالقطاع ال إلتزاماتالمتعلقة بتزويد البضائع والخدمات. وال تشمل 

األخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس  لتزاماتلية واإلباألصول الخاضعة لعقود اإليجار التموي
ذا تم إدخال مصروف الفائدة في مصروف القطاع، يتم إدخال اإل ذي  لتزاملألغراض التشغيلية. وا 

 القطاع. إلتزاماتالعالقة الذي يحمل فائدة في 
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 قروضسي العملياتها ذات طبيعة مالية بشكل رئي تبرالقطاعات التي ال تع إلتزاماتال تشمل  .05
المماثلة ألن إيرادات القطاع ومصروفاته ال تشمل إيرادات التمويل ومصروفاته. عالوة  لتزاماتواإل

 إقتراضعلى مستوى المكتب الرئيسي أو من قبل سلطة  اإلقتراضعلى ذلك ونظرا  ألنه كثيرا  ما يتم 
ن غير الممكن عزو مما يكون مركزية على أساس المنشأة ككل أو الحكومة ككل، فإنه غالبا  

إال أنه في حال تحديد  .الذي يحمل الفائدة للقطاع. بشكل مباشر أو تخصيصه بشكل معقول لتزاماإل
، فإن ككل لحكومةمستوى ااألنشطة التمويلية للمنشأة كقطاع منفصل، كما قد يحدث على 

تحمل فائدة في ذات العالقة التي  لتزاماتمصروفات قطاع "التمويل" ستشمل مصروف الفائدة واإل
 القطاع. إلتزامات

 
 

التي  لتزاماتقد تستلزم معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية تعديل المبالغ المرحلة لألصول واإل .01
على  0الدولي التقرير )راجع معيار عملية تملك ها من خالل إمتالكيمكن تحديدها لمنشأة معينة تم 

لتزاماتسبيل المثال(. تشمل قياسات أصول و  لقطاع تسويات المبالغ المرحلة السابقة ألصول ا ا 
لتزاماتالقطاع و  لتزاماتالقطاع القابلة للتحديد و  ا   توتمها من خالل الضم إمتالكالقطاع لمنشأة تم  ا 
ن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد البيانات المالية  عليها كعملية ةالمحاسب شراء، حتى وا 

البيانات المالية المفردة ية المنفصلة للمنشأة المسيطرة أو الموحدة ولم تسجل في البيانات المال
 متالكالمسيطر عليها. وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد اإلللمنشأة 
الممتلكات  " 81 في القطاع العاميسمح بها معيار المحاسبة الدولي  نموذج إعادة التقييمبموجب 

 عندئذ تعكس قياسات أصول القطاع إعادات التقييم هذه. " والمصانع والمعدات
 

 مؤسسات األعماليمكن أن تسيطر الحكومة أو منشأة حكومية على أحد  اإلختصاصاتفي بعض  .01
الحكومية أو على منشأة أخرى تعمل على أساس تجاري وتخضع لضريبة الدخل أو ما يعادلها. قد 

"ضرائب الدخل"  87مثل معيار المحاسبة الدولي  يتوجب على هذه المنشآت تطبيق معايير محاسبية
مثل هذه المعايير تتطلب الذي يصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل أو ما يعادلها. قد 

لتزاماتبأصول و  عترافاإل ضريبة الدخل بالنسبة لمصروفات ضريبة الدخل، أو مصروفات ما  ا 
والسداد في الفترات  ستردادوتكون قابلة لإلف بها في الفترة الحالية اعتر اإلوالتي تم يعادلها، 

القطاع ألنها  إلتزاماتغير مشمولة في أصول القطاع أو  لتزاماتالمستقبلية. وهذه األصول واإل
ناشئة نتيجة ألنشطة المنشأة ككل والترتيبات الضريبية المتخذة فيما يتعلق بالمنشأة. إال أن األصول 

يطر عليها من قبل هيئة ضريبية ستكون مشمولة في أصول التي تمثل إيرادات ضريبية مستحقة مس
  .موثوقالقطاع للهيئة إذا كان يمكن عزوها مباشرة لذلك القطاع أو تخصيصها له على أساس 

 

 في القطاع العاميمكن إيجاد بعض اإلرشاد حول تخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية  .09
يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف المخزون، الذي  "المخزون" 87األخرى، مثل المعيار 

الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف العقود. قد يكون هذا  "اإلنشاء"عقود  88والمعيار 
 اإلرشاد مفيدا  في عزو وتخصيص تكاليف القطاعات.
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إذا كان  إرشادا  حول ما "بيانات التدفق النقدي" 7 في القطاع العاميقدم معيار المحاسبة الدولي  .13
 .قروضه في التقارير كإعتبار يجب إدخال السحب المصرفي المكشوف كمكون للنقد أم يجب 

 

وبعض المنشآت المسيطرة األخرى، توحيد عدد من المنشآت  ككل ستتطلب البيانات المالية للحكومة .18
المالية الحكومية. عند إعداد هذه البيانات  مؤسسات األعمالالمنفصلة مثل الوزارات والوكاالت و 

واألرصدة بين المنشآت المسيطر عليها بموجب معيار المحاسبة العمليات حذف الموحدة سيتم 
. إال أنه يتم تحديد إيراد القطاع "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" 5 في القطاع العامالدولي 

لتزاماتومصروف القطاع وأصول القطاع و  قبل أن تتم عملية حذف العمليات واألرصدة القطاع  ا 
الحد الذي تكون فيه هذه  الىكجزء من عملية التوحيد،  بين الوحدات ضمن المنشأة اإلقتصادية

 المنشآت ضمن قطاع واحد.   األرصدة والمعامالت هي بين
   

كل هي أيضا  تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض البيانات المالية للمنشأة ك بينما .17
السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع، إال أن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل، باإلضافة إلى 

بين الحواالت ذلك، سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل طريقة تسعير 
 القطاعات وأساس تخصيص إيرادات ومصرفات القطاعات. 

 

 اعلقطلمحاسبة السياسات ال
يجب إعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة إلعداد وعرض  .10

 البيانات المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة.

 

 مستخدتو واإلدارة في منشأة ما الحاكمة الهيئة  هاإختارتبأن السياسات المحاسبية التي  إفتراضهناك  .11
 حاكمةو الشاملة للمنشأة هي تلك السياسات التي تعتقد الهيئة الفي إعداد بياناتها المالية الموحدة أ

واإلدارة أنها األنسب ألغراض تقديم التقارير الخارجية. وحيث أن غرض معلومات القطاع هو 
صدار أحكام  مدعومة بالمعلومات حول المنشأة مساعدة مستخدمي البيانات المالية لفهم أفضل وا 

واإلدارة  حاكمةالهيئة الإختارتها السياسات المحاسبية التي  تخدامإسككل فإن هذا المعيار يتطلب 
إلعداد البيانات المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة إلعداد معلومات القطاعات. على أن هذا ال 
يعني أن السياسات المحاسبية الموحدة أو السياسات المحاسبية للمنشأة يجب أن تطبق على 

 توزيع اإلحتسابلقطاعات منشآت تقدم تقارير منفصلة. ومن الممكن القطاعات كما لو كانت ا
تم إجراؤه في تطبيق سياسة محاسبية معينة على المستوى الواسع للمنشأة للقطاعات الذي مفصل ال

مستحقات إذا كان هناك أساس معقول إلجراء ذلك، فعلى سبيل المثال كثيرا  ما يتم إجراء حسابات 
إال أنه من الممكن تخصيص أرقام المنشأة بكاملها للقطاعات بناء  على  للمنشأة ككل،العاملين 

 الراتب والبيانات السكانية للقطاعات.
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، فإن السياسات المحاسبية التي تتعلق بأمور المنشأة فقط مثل التسعير 17كما هو مشار في الفقرة  .16
يتطلب اإلفصاح  8 طاع العامفي القبين القطاعات قد تحتاج إلى تطوير. فمعيار المحاسبة الدولي 

تلبية هذه المتطلبات، فقد يلزم وبغرض عن السياسات المحاسبية الالزمة لفهم البيانات المالية. 
 اإلفصاح عن السياسات الخاصة بقطاع معين. 

 

يسمح هذا المعيار باإلفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات بحيث تكون معدة على أساس   .15
 سبية المعتمدة للبيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة شريطة أن:غير السياسات المحا

تخاذتكون المعلومات مالئمة ألغراض تقييم األداء و   )أ(    ؛ والقرارات ا 

 يتم وصف أساس القياس لهذه المعلومات اإلضافية بشكل واضح.   )ب( 
    

 األاول المشتركة
 

ها تقطاعان أو أكثر للقطاعات إذا، وفقط إذا، إستخدامبيجب تخايص األاول التي يشترك  .11
 خاات إيراداتها وماروفاتها كذلك لهذه القطاعات.

 

واإليراد والمصروف للقطاعات على عوامل مثل  لتزاماتتعتمد طريقة تخصيص بنود األصول واإل .11
القطاع. وليس من  الذاتي النسبي لذلك ستقاللطبيعة هذه البنود واألنشطة التي يقوم بها القطاع واإل

الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتخصيص الذي يجب أن تتبناه كافة المنشآت، كما أنه ليس 
واإليراد والمصروف التي  لتزاماتمن المناسب فرض تخصيص بنود المنشأة الخاصة باألصول واإل

أو  عشوائيا  صيصات تتعلق بشكل مشترك بقطاعين أو أكثر إذا كان األساس الوحيد لعمل تلك التخ
صعب الفهم. وفي نفس الوقت هناك تداخل في تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول 

لتزاماتالقطاع و  القطاع، لذلك يجب أن تكون التخصيصات الناجمة منسجمة. وتبعا  لذلك يتم  ا 
مصروفاتها تخصيص األصول المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا، وفقط إذا، كانت إيراداتها و 

ذات العالقة موزعة كذلك على تلك القطاعات. فعلى سبيل المثال يتم إدخال أصل ضمن أصول 
 أو اإلطفاء عند قياس مصروف القطاع. ستهالكالقطاع إذا، وفقط إذا، تم إدراج اإل

 

 القطاعات المحددة حديثا  
عادة اياغة بيانات القطاع في الفترة الحالية، يجب إإذا تم تحديد تقطاع ما كقطاع للمرة األولى  .19

عرض ألغراض المقارنة لتعكس القطاع المقدم عنه تقارير حديثة كقطاع تالتي و للفترة السابقة 
 منفال، ما لم يكن ذلك غير عملي.  

   

يمكن تقديم التقارير حول قطاعات جديدة في البيانات المالية في ظروف مختلفة. فعلى سبيل  .63
هيكل تقديم التقارير الداخلية فيها من هيكل قطاع خدمات إلى هيكل المثال، يمكن للمنشأة تغيير 

ألغراض تقديم  الجديد هذا الهيكل القطاعي إعتمادقطاع جغرافي وقد ترى اإلدارة أن من المناسب 
التقارير الخارجية أيضا . وقد تباشر المنشأة بأنشطة هامة جديدة أو إضافية، أو تزيد الحد الذي يقدم 

ن في السابق يعمل كخدمة دعم داخلية على تقديم خدمات إلى أطراف خارجية. في فيه نشاط كا
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هذه الحاالت يمكن تقديم التقارير عن القطاعات الجديدة للمرة األولى في البيانات المالية ذات 
األغراض العامة. وعند حدوث ذلك، يتطلب هذا المعيار إعادة صياغة البيانات للمقارنة للفترة 

 عكس هيكل القطاع الحالي حيثما يكون هذا األمر عمليا .   السابقة لت

 

 اإلفااح
 

 على كل تقطاع. 51-12يجب تطبيق متطلبات اإلفااح في الفقرات من  .68

 

كل يجب على كل منشأة اإلفااح عن اإليراد والماروف لكل تقطاع. كما يجب تقديم تقارير عن   .67
يراد القطاع من ماادر الموازنة أو التوزيعات مخااات إيراد القطاع من  من المشابهة، وا 

يراد القطاع من   مع تقطاعات أخرى بشكل منفال.  عمليات خارجية أخرى وا 

 

 لكل تقطاع. و اول القطاع أل المرحلة القيمةيجب على المنشأة اإلفااح عن إجمالي  .60

 

 لكل تقطاع.و القطاع  لتزاماتإل  المرحلة القيمةيجب على المنشأة اإلفااح عن إجمالي  .61

 

أاول  متلكعلى المنشأة اإلفااح عن إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلل الفترة إليجب  .66
 لكل تقطاع. و ها خلل أكثر من فترة واحدة إستخدامالقطاع المتوتقع 

 

، دون أن يستوجب ذلك، اإلفصاح عن طبيعة وحجم أي بنود إليراد المنشأة يشّجع هذا المعيار .65
يساعد اإلفصاح عنها على والتي حجم أو طبيعة أو تكرار القطاع ومصروف القطاع التي هي ذات 

 توضيح أداء كل قطاع للفترة.

 
مادية  أنه حين تكون بنود اإليراد أو المصروف 8 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  .61

عددا  من األمثلة بما في ذلك  8طبيعة وحجم هذه البنود بشكل منفصل. ويعرض المعيار  تكون
ستبعادوالممتلكات والمصانع والمعدات، ومخصصات إعادة الهيكلة،  اتيضات في المخزونالتخف  وا 

ات طويلة ستثمار إلل ستبعادات األخرىالممتلكات والمصانع والمعدات، وعمليات الخصخصة واإل
إلى  65، وتسويات التقاضي، والمخصصات المعكوسة. وال تهدف الفقرة المتوقفةاألجل، والعمليات 

تصنيف أي بند من بنود أو تغيير قياس هذه البنود. على أن اإلفصاح الذي تشجعه تلك تغيير 
المستوى الذي تقّيم عنده مدى أهمية هذه البنود ألغراض اإلفصاح من مستوى المنشأة  يغيرالفقرة 

                                                                    عن مستوى القطاع.
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ح افصواإلنتيجة القطاع تم إحتساب ال يتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن نتيجة القطاع. إال أنه إذا  .61
 عنها فإنها تعد نتيجة تشغيلية ال تشمل نفقات مالية. 

    
يشّجع هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، إفصاح المنشأة عن التدفقات النقدية للقطاعات بما  .69

، الذي يتطلب أن تعرض المنشأة 7 في القطاع العامر المحاسبة الدولي يتوافق مع متطلبات معيا
ية والتمويلية. كما ستثمار التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واإل يفصلبيان التدفق النقدي الذي 

يتطلب اإلفصاح عن معلومات حول تدفقات نقدية معينة. يمكن أن يكون اإلفصاح عن معلومات 
 كل قطاع مفيدا  لفهم المركز المالي الكلي للمنشأة وسيولتها وتدفقاتها النقدية. التدفق النقدي ل

 

ويشجع هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، المنشآت التي ال تفصح عن التدفقات النقدية للقطاعات  .53
على اإلفصاح عما يلي حول كل قطاع يمكن  7 في القطاع العاموفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

  -التقارير عنه:تقديم 

طفاء أصول القطاع؛   ستهالكمصروف القطاع إل (أ)  وا 
 و المصروفات غير النقدية الهامة األخرى؛ (ب)
 اإليرادات غير النقدية الهامة المشمولة في إيراد القطاع. (ج)

 

ات الرئيسية للنقد فيما يتعلق بأنشطة ستخداموسيمّكن هذا المستخدمين من تحديد المصادر واإل
 القطاع للفترة.

 

تقطاع عن إجمالي حاة المنشأة في اافي فائض )عجز(  لكليتوجب على المنشأة اإلفااح  .58
بموجب محاسبة عنها الات األخرى التي تمت ستثمار الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو اإل

إذا كانت كافة عمليات هذه الشركات الزميلة تقع ضمن ذلك القطاع المنفرد  ةملكيطريقة حقوق ال
 جوهري. بشكل

 
 

 ، فإنه يتم إجراء تقييم بشكل 58رة ـالي منفرد بموجب الفقـاح عن مبلغ إجمـا يتم اإلفصـبينم .57
بموجب طريقة حقوق  ة عنهآخر تمت محاسب إستثمارلكل شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فردي  
 لتحديد ما إذا كانت جميع عملياته تقع ضمن قطاع واحد بشكل جوهري. لكيةمال

 

اافي فائض )عجز( شركات ل تم اإلفااح حسب القطاع عن إجمالي حاة المنشأة في في حا .50
حقوق بموجب طريقة محاسبة عنها ات أخرى تمت إستثمار الزميلة أو مشاريع مشتركة أو 

ات في هذه الشركات الزميلة والمشاريع ستثمار ، فإنه يجب أيضا  اإلفااح عن إجمالي اإلالملكية
 المشتركة حسب القطاع.  

    

 بين المعلومات التي تم اإلفااح عنها للقطاعات والمعلوماتتسوية يجب على المنشأة تقديم  .51
، يجب التسويةفي البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة. وعند تقديم  جماليةاإل

ن مبلغ إيراد إيراد القطاع مع إيراد المنشأة من الماادر الخارجية )بما في ذلك اإلفااح عتسوية 
ماروف القطاع  تسوية(؛ ويجب تقطاع أي المنشأة من الماادر الخارجية التي لم تدخل في إيراد

 إلتزامات تسويةأاول القطاع مع أاول المنشأة و  تسويةمع مقياس مقارن لماروف المنشأة؛ و 
 المنشأة.إلتزامات القطاع مع 
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 معلومات إضافية حول القطاع
السلع والخدمات الرئيسية  أساس القطاعات عادة علىتقوم من المتوقع أن ، كما هو مشار إليه سابقا   .56

التي تقدمها المنشأة، أو البرامج التي تشغلها أو األنشطة التي تنفذها. ويعود هذا إلى أن المعلومات 
المتعلقة بهذه القطاعات توفر للمستخدمين معلومات مالئمة حول أداء المنشأة في تحقيق أهدافها، 

إال أنه، في بعض المؤسسات، قد  .مسائلةال لتزاماتباإل الوفاء ّكن المنشأة من التخلص منوتم
الذي تقدم بموجبه الخدمات أفضل األساس  لغيره بشكيعكس األساس الجغرافي أو أساس 

 ه للبيانات المالية.إعتمادوتخصص الموارد ضمن المنشأة بشكل أفضل، وبالتالي يتم 

 

هة النظر التي تنص على أن اإلفصاح عن الحد األدنى من المعلومات حول يتبنى هذا المعيار وج .55
تخاذو المسائلة قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية هو في الغالب مفيد للمستخدمين ألغراض   ا 

 -القرارات. وعليه، إذا قدمت المنشأة تقارير حول معلومات القطاع على أساس:

ها المنشأة أو البرامج التي تشغلها أو األنشطة التي السلع والخدمات الرئيسية التي تقدم (أ)
تنفذها أو قطاعات الخدمات األخرى، فإن هذا المعيار يشجع المنشأة على تقديم التقارير 

الرئيسي والمدير  حاكمةعن ما يلي لكل قطاع جغرافي تقدم عنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال
  -للمنشأة:

 مصروف القطاع؛      (8)
 وصول القطاع؛ أل مة المرحلةالقيإجمالي  (7)
ها خالل أكثر إستخدامأصول القطاع المتوقع  متالكإلفترة الإجمالي النفقات خالل  (0)

 و من فترة )الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة(؛
القطاعات الجغرافية أو أساس آخر غير مشمول في النقطة )أ(، فإن هذا المعيار يشجع  (ب)

يم التقارير حول معلومات القطاع التالية لكل قطاع خدمات رئيسي تقدم المنشأة على تقد
  -للمنشأة:الرئيسي والمدير  حاكمةعنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال

 مصروف القطاع؛        (8)
 و صول القطاع؛أل القيمة المرحلةإجمالي  (7)
ل أكثر ها خالإستخدامأصول القطاع المتوقع  متالكإلفترة الإجمالي النفقات خالل  (0)

 من فترة )الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة(.
 

 أمور أخرى حول اإلفااح
  

يجب تقياس فإنه مع القطاعات األخرى، العمليات إيراد القطاع من  وتقديم تقارير عن عند تقياس .51
التحويلت بين القطاعات على األساس الذي تقع فيه. ويجب اإلفااح عن أساس تسعير 

 ويلت بين القطاعات أو أي تغيير في ذلك في البيانات المالية.التح
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يجب اإلفااح عن التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة لتقديم التقارير حول القطاعات  .51
التي لها تأثير مادي على المعلومات الخااة بالقطاع، كما يجب إعادة عرض معلومات و 

غراض المقارنة إال إذا كان من غير العملي القيام بذلك. القطاعات للفترة السابقة المعروضة أل
ويجب أن يشمل هذا اإلفااح وافا  لطبيعة التغير وأسباب التغّير وحقيقة أن المعلومات المقارنة 
كان تقد أعيد عرضها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك إضافة الى التأثير المالي للتغير إذا كان 

ذا تقامت المنشأة بتغيير و قول. من الممكن تحديده بشكل مع تقطاعاتها ولم تقم بإعادة تحديد ا 
عرض معلومات القطاعات للفترة السابقة على األساس الجديد ألنه من غير العملي القيام بذلك، 

كل من حسب عندئذ يجب على المنشأة لغرض المقارنة تقديم التقارير عن بيانات القطاع 
 تقطاعاتها.تحديد في السنة التي تغير فيها  األساسين القديم والجديد للقطاعات

 

يتم تناول التغييرات في السياسات المحاسبية التي تتبناها المنشأة في معيار المحاسبة الدولي في  .59
. ويقتضي هذا " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" 0القطاع العام 

بموجب معيار فقط )أ( إذا كان مطلوبا  المحاسبية  ةلى السياسالمعيار أن يتم إجراء التغييرات ع
كان التغيير سيؤدي إلى الحصول على معلومات )ب( محاسبة دولي في القطاع العام أو إذا 

موثوقة وأكثر مالئمة حول المعامالت واألحداث والظروف األخرى في البيانات المالية الخاصة 
 بالمنشأة.

 

في السياسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المنشأة والتي تؤثر على  يتم التعامل مع التغيرات .13
جديد  في القطاع العام . وما لم يحدد معيار محاسبة دولي0معلومات القطاع بموجب المعيار 

 -:يتطلب إجراء 0خالف ذلك فإن المعيار 

علومات الم عرضأن يتم تطبيق تغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأن تتم إعادة  (أ)
التأثير المتراكم للتغيير أو  إما)الخاصة بفترة سابقة إال إذا كان من غير الممكن تحديد 

  ؛(تأثير التغيير الخاص بالفترة

ينبغي تطبيق  فإنه إذا كان التطبيق بأثر رجعي غير ممكن لكافة الفترات المعروضة، (ب)
 و ؛ممكنالسياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي ابتداء  من أقرب تاريخ 

إذا كان من غير الممكن تحديد التأثير المتراكم لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة في  (ج)
 بداية الفترة الحالية، ينبغي تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أقرب تاريخ ممكن.

 

، وتشمل تحديدا   تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية بتقديم التقارير حول القطاعات .18
لة على ذلك التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس تخصيص اإليرادات األمث

والمصروفات للقطاعات. وقد يكون لهذه التغييرات أثرا  هاما  على معلومات القطاع الذي تقدم عنه 
التقارير إال أنها ال تغير إجمالي المعلومات المالية المقدم عنها التقارير للمنشأة. ولتمكين 

إعادة عرض معلومات  -إذا كان ذلك عمليا   -ستخدمين من فهم التغيرات وتقييم االتجاهات يتمالم
القطاع للفترة السابقة والتي تدخل ضمن البيانات المالية ألغراض المقارنة وذلك لتعكس السياسة 

 المحاسبية الجديدة.
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التحويالت بين القطاعات ، ألغراض تقديم التقارير حول القطاعات، وجوب قياس 51تتطلب الفقرة  .17
ذا قامت المنشأة بتغيير  على أساس أن المنشأة معتادة بالفعل على تسعير هذه التحويالت. وا 
الطريقة التي تستعملها بالفعل لتسعير التحويالت بين القطاعات فإن ذلك ليس تغييرا  في السياسة 

 51، على أن الفقرة 51جب الفقرة المحاسبية يستوجب إعادة عرض بيانات القطاع للفترة السابقة بمو 
 تتطلب إفصاحا  عن التغيير.

 
ما لم يتم اإلفااح عن خلف ذلك في البيانات المالية أو في مكان آخر في التقرير السنوي،  .57

  -فعلى المنشأة أن تّبين:
 )أ(   أنواع السلع والخدمات الداخلة ضمن كل تقطاع خدمات تقدم عنه التقارير؛

 ؛ وع جغرافي تقدم عنه التقاريرتركيب كل تقطا )ب( 
إذا لم تكن المنشأة تعتمد أي من األساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، عليها أن  ( )ج

                    حتويها.يتبّين طبيعة القطاع واألنشطة التي 
 

 
 األهداف التشغيلية للقطاعات

في مكان آخر في التقرير السنوي، يشجع ا لم يتم اإلفصاح بخالف ذلك في البيانات المالية أو م .11
هذا المعيار المنشأة على اإلفصاح عن األهداف التشغيلية العريضة الموضوعة لكل قطاع عند 

 بداية فترة تقديم التقارير، والتعليق على مدى تحقيق تلك األهداف.
 

خدماتها، من لتمكين المستخدمين من تقييم أداء المنشأة في تحقيق األهداف المتعلقة بتقديم  .16
إعالم المستخدمين بهذه األهداف. وسيدعم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بتركيب كل  الضروري

قطاع وأهداف تقديم الخدمات لهذه القطاعات ومدى تحقيق تلك األهداف هذا التقييم. وستمكن هذه 
ديد من الحاالت، بشكل أفضل. وفي العمسائلتها  إلتزاماتب الوفاءالمعلومات المنشأة أيضا  من 

أو المدير  حاكمةتكون هذه المعلومات مشمولة في التقرير السنوي كجزء من تقرير الهيئة ال
. وفي مثل هذه الحاالت، ليس من الضروري اإلفصاح عن هذه المعلومات في البيانات الرئيسي
 المالية. 

 

 تاريخ النفاذ
تبدأ في  التيالسنوية التي تغطي الفترات على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية  .15

ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا تقامت المنشأة أو بعد هذا التاريخ.  2007األول من يوليو 
 .   يجب عليها اإلفااح عن ذلك 2007يوليو  8بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ تقبل 

 

في هو معّرف في معايير المحاسبة الدولية المحاسبي، كما  ستحقاقعندما تتبنى منشأة ما أساس اإل .11
في فترة الحقة لتاريخ نفاذ هذا المعيار، فإن هذا ، ألغراض تقديم التقارير المالية القطاع العام

تبني أساس المعيار يطبق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ 
 .اإلستحقاق أو بعده
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  جزء   تشكللكنه ال  81معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ هذه  رافقت
 

 ملخص اإلفااحات المطلوبة
 

[XX¶ تشير إلى الفقرة رقم ]XX .من هذا المعيار 
 

 اإلفصاحات
 [  67¶إجمالي المصروف حسب القطاع ]

 [67¶إجمالي اإليراد حسب القطاع ]
 [67¶الموازنة أو التخصيصات المشابهة حسب القطاع ]اإليراد من مخصصات 

 [67¶اإليراد من مصادر خارجية )فيما عدا المخصصات أو التخصيصات المشابهة( حسب القطاع ]
 [67¶اإليراد من معامالت مع قطاعات أخرى حسب القطاع ]

 [60¶القيمة المرحلة من أصول القطاع حسب القطاع ]
 [61¶]إلتزامات القطاع حسب القطاع 

 [66¶تكلفة إمتالك األصول حسب القطاع ]
[ الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة 50¶[ واإلستثمار في ]58¶حصة صافي الفائض )العجز( من ]

التي يتم محاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية حسب القطاع )إذا كانت جميعها تقع ضمن عملياتها 
 ضمن نفس القطاع بشكل جوهري(

 [51¶اإليراد والمصروف واألصول واإللتزامات حسب القطاع ] تسوية
 

 إفصاحات أخرى
 [51¶أساس تسعير التحويالت بين القطاعات وأي تغييرات في هذا الصدد ]

 [51¶التغييرات في السياسات المحاسبية للقطاع ]
 [10¶أنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع خدمات ]

 [10¶تركيب كل قطاع جغرافي ]
حال عدم إعتماد أي من األساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، طبيعة القطاعات واألنشطة في 

 [ 10¶المشمولة لكل قطاع ]
 

 

 الخاائص النوعية للتقارير المالية 
من هذا المعيار تطوير السياسات المحاسبية لضمان أن البيانات المالية تقدم  86تتطلب الفقرة رقم  .8تنفيذ

من الخصائص النوعية. يلخص هذا الملحق الخصائص النوعية للتقارير معلومات تلبي عددا  
 المالية.

 
إن الخصائص النوعية هي الخصائص التي تجعل المعلومات المقدمة في البيانات المالية مفيدة  .7تنفيذ

للمستخدمين. والخصائص النوعية األساسية األربعة هي: إمكانية الفهم والمالءمة والموثوقية 
 . إمكانية المقارنة
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 قابلية الفهم
تكون المعلومات قابلة للفهم حين يتوقع من المستخدمين أن يدركوا معانيها. لهذا الغرض يفترض  .0تنفيذ

من المستخدمين أن يكون لديهم معرفة معقولة حول أنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل فيها وأن 
 يكونوا راغبين في دراسة المعلومات.

 
 

ات المتعلقة بالنواحي المعقدة من البيانات المالية فقط على أساس يجب أن ال يتم إستثناء المعلوم .1تنفيذ
 أنها قد تكون صعبة الفهم بالنسبة لمستخدمين معينين.

 
 المالءمة

تكون المعلومات مالئمة للمستخدمين إذا كان من الممكن اإلستعانة بها في تقييم الوقائع السابقة  .6تنفيذ
قييمات السابقة. وحتى تكون المعلومات مالئمة يجب والحالية والمستقبلية، أو لتأكيد أو تصحيح الت

 أن تتصف بالوقت المناسب.
 

 المادية
 تتأثر مالءمة المعلومات بطبيعتها وماديتها. .5تنفيذ

 
تكون المعلومات مادية إذا كان من شأن حذفها أو بيانها بشكل خاطئ التأثير على قرارات  .1تنفيذ

لمالية. وتعتمد المادية على طبيعة حجم المستخدمين أو تقييماتهم التي تتم على أساس البيانات ا
البند أو مدى تسبب الخطأ فيه في إتخاذ حكم خاطئ في ظروف معينة. وبالتالي، تقدم األهمية 
النسبية حدا  أو نقطة فاصلة بدال  من كونها خاصية نوعية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات 

 لتكون مفيدة.
 

 الموثوقية
خالية من األخطاء الهامة والتحيز، ويمكن اإلعتماد عليها من قبل تكون المعلومات الموثوقة  .1تنفيذ

المستخدمين لتعرض بشكل صادق المحتوى الذي تقصد المعلومات تمثيله أو من المتوقع منطقيا  
 أن تمثله. 

 

 التمثيل الصادق
لكي تمثل المعلومات العمليات والوقائع األخرى بصورة صادقة، يجب عرضها بما يتوافق مع  .9تنفيذ

 ر العمليات والوقائع األخرى وليس مجرد شكلها القانوني. جوه
 

 الجوهر فوق الشكل
حتى تمثل المعلومات العمليات والوقائع األخرى التي تقصد تمثيلها بصورة صادقة، من الضروري  .83تنفيذ

أن تتم المحاسبة عنها وعرضها بما يتوافق مع جوهرها وحقيقتها اإلقتصادية وليس فقط مع شكلها 
 ال يتفق جوهر العمليات والوقائع األخرى دائما  مع شكلها القانوني.القانوني. و 
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 الحيادية
تكون المعلومات حيادية إذا كانت خالية من التحّيز. وال تعد البيانات المالية محايدة إذا كانت  .88تنفيذ

المعلومات التي تحتويها مختارة أو معروضة بطريقة مصممة للتأثير على إتخاذ القرارات أو 
 في سبيل تحقيق نتيجة أو ناتج سلفا .األحكام 

 

 الحيطة والحذر
تعني هذه الخاصية تضمين درجة من الحذر عند ممارسة األحكام الالزمة لعمل التقييمات  .87تنفيذ

المطلوبة في ظل ظروف عدم التأكد، مثل أن تكون األصول أو اإليراد غير مضخمة 
 واإللتزامات أو المصروفات غير مخفضة.

 
ية الحيطة والحذر ال تسمح، على سبيل المثال، بإنشاء إحتياطيات إال أن استعمال خاص .80تنفيذ

سرية أو مخصصات زائدة، أو بالتخفيض المتعمد لألصول أو اإليراد، أو بالتضخيم المتعمد 
لإللتزامات أو المصروفات، ألن البيانات المالية لن تكون محايدة وبالتالي لن تتحلى بخاصية 

 الموثوقية.
  

 اإلكتمال
 تكون المعلومات في البيانات المالية كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة.يجب أن  .81تنفيذ

 

 قابلية المقارنة
تكون المعلومات في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يكون المستخدمون قادرين على  .86تنفيذ

 تحديد التشابهات واإلختالفات بين تلك المعلومات والمعلومات الموجودة في تقارير أخرى.
 

  -ق هذه الخاصية على:وتنطب .85تنفيذ
 مقارنة البيانات المالية للمنشآت المختلفة؛ و (أ)
 مقارنة البيانات المالية لنفس المنشأة على مدى فترات زمنية. (ب)

 
حدى التطبيقات الهامة لخاصية قابلية المقارنة هي أنه يجب إعالم المستخدمين عن  .81تنفيذ وا 

ات التي تحدث لتلك السياسات السياسات المستخدمة في إعداد البيانات المالية وعن التغير 
 وتأثيرات هذه التغيرات.

 
وألن المستخدمين يرغبون في مقارنة أداء منشأة معينة عبر الزمن، من المهم أن تظهر  .81تنفيذ

 البيانات المالية معلومات متوافقة مع الفترات الالحقة.
 

 القيود على المعلومات الملئمة والموثوتقة
 الوقت المناسب

في تقديم تقارير معلومات، فقد تفقد هذه المعلومات مالءمتها. ولتقديم إذا حصل تأخير كبير  .89تنفيذ
المعلومات في الوقت المناسب فقد يكون ضروريا  في الغالب تقديم التقارير قبل أن تكون 
جميع النواحي المتعلقة بالعملية معروفة، مما يضعف خاصية الموثوقية. وفي المقابل، إذا 

تعرف كافة النواحي، قد تكون المعلومات موثوقة بشكل كبير تأخر تقديم التقارير إلى أن 
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لكنها قليلة النفع بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم إتخاذ قرارات مرحلية. ولدى تحقيق 
موازنة بين المالءمة والموثوقية، سيكون اإلهتمام المهيمن هو كيفية تلبية إحتياجات 

 ه.  المستخدمين إلتخاذ القرارات على أكمل وج
 

 الموازنة بين المنفعة والتكلفة
 

إن الموازنة بين المنفعة والتكلفة هو قيد من الصعب تجاوزه. فالبد أن تتجاوز المنافع  .73تنفيذ
المستمدة من المعلومات تكلفة تقديم هذه المعلومات. إال أن تقييم المنافع والتكاليف هو في 

عادة على كاهل أولئك الجوهر مسألة حكم شخصي. إضافة إلى أن التكاليف ال تقع 
المستخدمين الذين يستفيدون من المنافع. كما يمكن أن يستفيد مستخدمون آخرون بالمنافع 
غير أولئك الذين أعدت المعلومات لهم. لهذه األسباب، من الصعب تطبيق إختبار للمقارنة 
و بين المنفعة والتكلفة على أي حالة معينة. على الرغم من ذلك، يجب أن يأخذ واضع

المعايير والمسؤولون عن إعداد البيانات المالية ومستخدمو البيانات المالية في إعتبارهم هذا 
 القيد. 

 

 الموازنة بين الخصائص النوعية
 

في الواقع، غالبا  ما تكون الموازنة والمبادلة بين الخصائص النوعية أمرا  ضروريا . ويهدف  .78تنفيذ
بين الخصائص في سبيل تحقيق األهداف  هذا بشكل عام إلى التوصل إلى موازنة مالئمة

المرجوة من البيانات المالية. وتعتمد األهمية النسبية للخصائص في الحاالت المختلفة على 
 الحكم المهني.
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 األمثلة التوضيحية
 

 منه.  ال يشّكل جزء   الكنه 81معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه األمثلة رافقت
 

في هذا الملحق إفصاحات القطاع التي يتطلبها هذا المعيار المرفقة به حظة يوضح الجدول والمال
الخدمات التعليمية على أساس )أ( لسلطة تعليمية ممولة بالغالب بموجب التخصيص لكنها تقدم بعض 

شاركت في مشروع تجاري لتأسيس مؤسسة تعليمية خاصة تدار و )ب( تجاري لموظفي الشركات الكبرى، 
ري. للسلطة تأثير هام على المؤسسة لكنها ال تسيطر عليها. وألغراض التوضيح، يقدم على أساس تجا

المثال بيانات مقارنة لسنتين. وبيانات القطاعات مطلوبة لكل سنة يعرض لها مجموعة كاملة من 
 البيانات المالية.
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 ن من وحدة العملة()كافة المبالغ بالماليي اتمعلومات حول القطاع –الجدول )أ(       
 

 
 

 موحدة حذوفات خدمات أخرى خدمات خااة ثانوي أساسي/ إعدادي 
 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 

             يراد القطاعاإل

     1 1 83 83 70 77 13 11 التخصيص

     - - 5 9 - - 1 6 رسوم من مصادر خارجية ال

     7 7 1 7 1 5 5 83 التحويالت بين القطاعات

 93 838 89 73 9 9 73 78 03 71 63 50 إجمالي إيراد القطاع

             ماروف القطاع

     (7) (7) (80) (80) (80) (80) (08) (09) الرواتب واألجور 

     (8) (8) (0) (6) (1) (6) (1) (9) ستهالكاإل

     (7) (7) (6) (6) (9) (83) (88) (87) مصروفات أخرى

 (16) (95) 89 73 (6) (6) (78) (70) (79) (71) (19) (53) إجمالي ماروف القطاع

 (9) (1)           المصروفات المركزية غير المخصصة

 (1) (7)           العجز من األنشطة التشغيلية 

 (0) (1)           مصروف الفائدة

 0 7           إيراد الفائدة

 1 1   1 1       صافي فائض الشركات الزميلة  في حصةال

 0 1           فائض الفترة
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 81معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام توضيحية لأمثلة  616 

 موحدة حذوفات خدمات أخرى خدمات خااة ثانوي أساسي/ إعدادي 

 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 20×2 20×8 
             معلومات أخرى
 99 831   9 83 83 83 03 01 63 61 أصول القطاع

إستثمارات في شركات زميلة )بموجب 
 طريقة حقوق الملكية(

      07 75   07 75 

 03 06           األصول المركزية غير المخصصة

 866 816           إجمالي األاول الموحدة

 06 17   8 8 1 1 88 1 86 76 إلتزامات القطاع

 66 13           إلتزامات الشركة غير المخصصة

 93 17           إجمالي اإللتزامات الموحدة

     0 7 3 1 6 9 83 80 اإلنفاق الرأسمالي

المصروف غير النقدي عدا 
 اإلستهالك

(1) (7) (0) (0) (7) (7) (8) (8)     

 اإليراد غير النقدي
 

- - - - 8 
 

8 
 

- -     
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وهي تابعة لها على أساس أربع مجاالت وظيفية رئيسية:  حاكمةمنظمة من قبل هيئة السلطة هذه 
الثالث )الثانوي( وخدمات تعليمية خاصة وخدمات أخرى كل  وتعليم المستوىوالثانوي التعليم األساسي 

منها يرأسه مدير. وتشمل عمليات قطاع الخدمات التعليمية الخاصة تقديم خدمات تعليمية على أساس 
تجاري لموظفي شركات كبرى. عند تقديم هذه الخدمات ألطراف خارجية فإن وحدة الخدمات التجارية 

مقابل الخدمة، الخدمات المقدمة من قبل القطاعات األساسية/  للقطاع تستخدم، على أساس رسم
 اإلعدادية أو القطاعات الثانوية. وتحذف هذه التحويالت بين القطاعات عند التوحيد.

 
واإلدارة العليا الحاكم تستخدم المعلومات المقدمة في تقارير حول هذه القطاعات من قبل المجلس 

القرارات حول تخصيص الموارد في  تخاذشأة في تحقيق أهدافها، وإلكأساس لتقييم األداء السابق للمن
المستقبل. ويعد اإلفصاح عن المعلومات حول هذه القطاعات مناسبا  كذلك ألغراض تقديم التقارير 

 الخارجية.
 

محلية فيما عدا تلك العمليات التي تعد جزءا  من برنامج مساعدة أنشأ السلطة تعتبر معظم عمليات هذه 
. وكان إجمالي تكلفة الخدمات المقدمة في ةالثانويفق في أوروبا الشرقية لتقديم الخدمات التعليمية مرا

للمرافق التعليمية في أوروبا  القيمة المرحلة(. وبلغ إجمالي 73×8مليون في  1مليون ) 6أوروبا الشرقية 
أصول رأسمالية في  متالك(. ولم يكن هناك أي نفقات إل73×8مليون في  5,6مليون ) 0الشرقية 

 .73×8أو  73×7أوروبا الشرقية خالل 
 

التحويالت بين القطاعات: يتضمن إيراد القطاع ومصروف القطاع اإليراد والمصروف الناتجين عن 
التكلفة ثم تحذف عند التوحيد. كان بسعر التحويالت بين القطاعات. وعادة ما تحسب هذه التحويالت 

 (.89×8مليون في  89) مليون 73مبلغ هذه التحويالت 
 

من أسهم  %13. وتملك الهيئة ةملكيات الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الإستثمار وتتم محاسبة 
رأس مال مؤسسة يورو إيه دي المحدودة، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة تقدم خدمات تعليمية دولية 

 ستثماراإلعن هذا  ةسباحتتم المو على أساس تجاري بموجب عقود مع وكاالت إقراض متعددة األطراف. 
 صافي أرباح يورو إيه دي المحدودة وحصة السلطة في و , في ستثمار. واإلةملكيبموجب طريقة حقوق ال

يراد  القطاع.  اتفيها مستثناة من أصول وا 
 

في  ستثمارالمسؤول عن إدارة اإل وهو إال أنها مبينة بشكل منفصل تحت قطاع الخدمات األخرى،
 يلة.الشركة الزم

 
مليون بسبب زلزال أدى إلى حدوث أضرار في  0خسارة تقدر بمبلغ السلطة خسارة غير عادية: تكبدت 

 .المرافق مؤمنة ولم تكن هذه 73×8  نوفمبرالمرافق التعليمية في أوروبا الشرقية في 
 

نه مشروح ضمتقرير كامل حول األهداف الموضوعة لكل قطاع ومدى تحقيق تلك األهداف  إعدادوتم 
 "مراجعة العمليات" الموجود في مكان آخر من هذا التقرير.  جزء 
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 81مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 81 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 81 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 العام القطاع في الدولي محاسبةال معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 8991 عام في المنقح)

 : 81 الدولي المحاسبة ومعيار 81
 المحاسبة معيار عن مختلف بشكل القطاعات 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يعّرف 

 عن اإلبالغ المنشآت من 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب إذ. 81الدولي
 يتطلب حين في. الموارد توزيع حول قرار واتخاذ السابق األداء يملتقي مناسب أساس على القطاعات

 . الجغرافية والقطاعات األعمال قطاعات عن اإلبالغ 81 الدولي المحاسبة معيار
 المحاسبة معيار ضمن 81 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق نيةإمكا لتوضيح 81 العام القطاع في الدولي
 .العام القطاع

 ستهالك القطاع نتيجة عن اإلفصاح 81 الدولي المحاسبة معيار يقتضي طفاء وا   القطاع أصول وا 
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي ال حين في. الهامة األخرى النقدية غير والمصاريف

 غير اإليرادات عن اإلفصاح -يقتضي وال -يشجع لكنه طاع،الق نتيجة عن اإلفصاح 81 العام
ستهالك القطاع إيرادات في ُتدمج التي الهامة النقدية  أو األخرى النقدية غير والمصاريف القطاع وا 

 التدفق بيانات" 7 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي حسبما للقطاع النقدية التدفقات
 ".النقدي

 المتعلقة المعلومات عن اإلفصاح 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي يقتضي ال 
 الخدمية القطاعات من كل حول اإلفصاحات من معين أدنى حد يشجع لكنه الثانوية، بالقطاعات
 . والجغرافية

 تحديد في تطبيقها يتوجب كمية حدود 81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يحدد ال 
 . بشأنها تقارير إعداد يمكن لتيا القطاعات

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،81 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 األداء بيان"و" اإليراد" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 81الدولي المحاسبة معيار
 أما. 81 العام القطاع في الدولي ةالمحاسب معيار في" الملكية حقوق /األصول صافي"و" المالي

 حقوق"و" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 81 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ".الملكية
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 المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة

 

 شكـر وتقديـر
 73 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام طاعالق في الدولي المحاسبة معيار إن
.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "المحتملة واألصول اإللتزامات المخصصات،"( 9115)

 الدولي لإلتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي
 الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 73 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين

 .إلعداد التقارير المالية
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من شرةمبا منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 73 الطابق األول وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني الموقع
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” معاييرال لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال ،إلعداد التقارير المالية الدولية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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لتزامات واألصول إل المخصصات وا -91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحتملة

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 4394يناير  98

 
 "المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة " 91حاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار الم

 . 4334من عام  أكتوبرفي 
 

من خالل معايير القطاع العام  91ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (4399)الصادر في أكتوبر  4399التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية  7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام"
 (4336)الصادر في ديسمبر  واألخطاء"

 الصادر في  األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير" " 94 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (4336ديسمبر 

 
 

  91جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 4399التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  تعديل 9
 4399التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  تعديل 4
 4399التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  حذف 8
 4336ديسمبر  94معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 53
 4336ديسمبر  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 9999

أ999  4399طاع العام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في الق جديد 
94تنفيذ   4399التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  تعديل 

 
 

                                                 

 تمت إعادة ترقيم الفقرات الالحقة.. 999األحكام اإلنقتالية كانت الفقرة  9 
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 الهدف في مبين "المحتملة واألصول اإللتزامات المخصصات،" 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 994-9 والفقرات

 المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في
 إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 7 العام القطاع في الدولي
 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق

 

 



 المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة 
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 الهدف 
وتحديد الظروف )ب( ، محتملةواألصول ال لتزاماتاإل ،تعريف المخصصات)أ( إلى هذا المعيار  يهدف

إجرائها عن هذه  بالمخصصات، وكيفية قياسها وما هي اإلفصاحات التي يجب اإلعترافالتي يجب فيها 
واألصول  لتزاماتاإلفصاح عن معلومات معينة عن اإل أيضا  المخصصات. كما يتطلب المعيار 

 الحظات المرفقة بالبيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها ووقتها ومقدارها.في الم محتملةال

 
 النطاق

المحاسبي أن  ستحقاقاإلأساس يجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .9
 -:بإستثناء محتملةواألصول ال لتزاماتاإل  ،المخصصات عن محاسبةالتطبق هذا المعيار في 

ية التي تقدمها منشأة ما والتي جتماعالناشئة عن المنافع اإل لتزاماتالمخصصات واإل  تلك (أ)
قيمة البضائع والخدمات  تقريباا لها يساوي  من المستفيدين مقابلا  بشكل مباشر ال تتلقى
 المقدمة؛

 ؛[تم إلغائها ] (ب)

 لتزاماتباإل  مثقلا العقد الذي يكون  بإستثناءتلك الناشئة عن العقود القابلة للتنفيذ،  (ج)
 من هذه الفقرة؛ ألحكام أخرىوالخاضع 

عقود تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو الصلة تلك الناشئة عن  (د)
 ؛الذي يتناول عقود التأمين

 ؛في القطاع العامتلك التي يغطيها معيار محاسبي دولي آخر    (هـ) 

 مكافئات ضريبة الدخل؛ وتلك الناشئة عما يتعلق بضرائب الدخل أو    )و(

خدمة التي تنشأ نتيجة إعادة ال يةمنافع نها إستثناءتلك الناشئة عن منافع الموظفين ب  )ز(
 .الهيكلة كما يتناولها هذا المعيار

 

 .يةالحكوممؤسسات األعمال  بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .4

 

الصادرة عن مجلس معايير  ة الدولية في القطاع العام""المقدمة إلى معايير المحاسبتوضح  .7
 المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية 

مؤسسات إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 . "عرض البيانات المالية 9لي في القطاع العام الحكومية في معيار المحاسبة الدو  األعمال
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( الواقعة ضمن نطاق معيار الضمانات بما في ذلكال ينطبق هذا المعيار على األدوات المالية ) .4
 . "األدوات المالية: االعتراف والقياس" 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 [تم إلغائها]  .8

 

(. وقد يلبي المتوقفةعمليات الالهيكلة )بما في ذلك  ينطبق هذا المعيار على مخصصات إعادة .6
إلعداد التقارير  معيار الدوليالفي بعض الحاالت. ويوفر المتوقفة عملية الإعادة الهيكلة تعريف 

اإلرشاد حول اإلفصاح  .األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة" " 8المالية
 . ليات المتوقفةالعمبعن المعلومات الخاصة 

 

 ية جتماعاإلالمنافع 

ية" إلى البضائع والخدمات والمنافع األخرى جتماعألغراض هذا المعيار، تشير "المنافع اإل .3
 -ية لحكومة ما. وقد تشتمل هذه المنافع على ما يلي:جتماعالمقدمة تنفيذا ألهداف السياسة اإل

في  ية األخرى للمجتمع.جتماعات اإلتقديم خدمات الصحة والتعليم واإلسكان والنقل والخدم (أ)
لقيمة  مكافئا   العديد من الحاالت، ال ُيطلب من المستفيدين من هذه الخدمات دفع مبلغا  

 و هذه الخدمات؛

 المتقاعدين دفع المنافع للعائالت وكبار السن والعجزة والعاطلين عن العمل والجنود  (ب)
دم المساعدة المالية لألفراد قد تقوعلى جميع المستويات وغيرهم. أي أن الحكومة 

اتهم الخاصة أو ترفع إحتياجوالمجموعات في المجتمع ليحصلوا على الخدمات التي تلبي 
 من مستوى دخلهم.

 

الحكومة بالقيام بأنشطة معينة على أساس  إلتزامية نتيجة جتماعبتقديم المنافع اإل لتزاماتتنشأ اإل .5
وخدمات معينة للمجتمع في العديد من الحاالت.  مستمر على المدى الطويل وذلك لتقديم بضائع

ية جتماعالسياسة اإل إلتزاماتوتعتمد الحاجة إلى البضائع والخدمات، وطبيعتها وتزويدها، لتلبية 
ية، والتي من الصعب التنبؤ بها. تندرج جتماععلى مجموعة من الظروف الديموغرافية واإل كثيرا  

و"الصحة" بموجب  ية" و"التعليم"جتماع"الحماية اإل هذه المنافع عموما  ضمن نطاق تصنيفات
ما تتطلب تقييم إحصاء  وغالبا  إطار إحصائيات التمويل الحكومية التابعة لصندوق النقد الدولي 

 مطلوب ينشأ عما يتعلق بهذه المنافع.بند لتحديد مبلغ أي إكتواري 

 

 ن هذا المعيار في حال أنيتم إستثناء مخصص أو إلتزام محتمل ناجم عن منافع إجتماعية م .1
قيمة البضائع  تقريبا  يساوي  من المستفيدين مقابال  لن تتلقى منشأة القطاع العام التي تقدم المنفعة 

على الحاالت التي يتم فيها  ستثناءوالخدمات المقدمة مباشرة من تلك المنفعة. وقد يشتمل هذا اإل
اشرة بين الرسوم والمنفعة المتلقاة. فرض رسوم على المنفعة ولكن ال تكون هناك عالقة مب

هذه من نطاق هذا المعيار وجهة نظر اللجنة  محتملةال لتزاماتالمخصصات واإل إستثناءويعكس 
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يتطلبان المزيد من الدراسة  لتزاموقياس اإل)ب( " ملزما   حدثا  تحديد ما يشكل ")أ( التي تقضي بأن 
تدرك اللجنة وجود آراء مختلفة عما إذا كان قبل عرض المعايير المقترحة. فعلى سبيل المثال، 

. وعلى نحو قليال  عندما يلبي الفرد معيار األهلية للمنفعة أم في مرحلة أبكر  الملزم يقعحدث ال
يعكس تقدير مستحقات الفترة الحالية أم  إلتزاممماثل، توجد آراء مختلفة عما إذا كان مبلغ أي 

 .يكتوار اإل ية المتوقعة المحددة على أساسالقيمة الحالية لكافة المنافع المستقبل
  

تفصح عن األساس الذي تم  فإنها، لتزاماتبالمخصص لهذه اإل اإلعترافعندما تختار المنشأة  .93
بالمخصصات وأساس القياس الذي تم تبنيه. كما وتقدم المنشأة إفصاحات  اإلعترافبموجبه 

 . ويوفر معيار المحاسبة الدولييضا  أأخرى يتطلبها هذا المعيار فيما يتعلق بتلك المخصصات 
اإلرشاد حول التعامل مع المسائل التي لم يتم تناولها بشكل محدد في معيار  9ي القطاع العامف

 أيضا   9في القطاع العام. ويشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممحاسبة دولي آخر 
 ة واإلفصاح عنها.السياسات المحاسبي إختيارعلى المتطلبات التي تتعلق ب

 

 -الذي: لتزامية في بعض الحاالت، إلى نشوء اإلجتماعقد تؤدي المنافع اإل  .99

 ؛ والتأكد قليل عدم تأكد بخصوص مبلغه أو أن عدم ال يتوفر (أ)

 .ه مؤكدا  إلتزاميكون وقت  (ب)
 

لذلك، فمن غير المرجح أن تلبي تلك الحاالت تعريف المخصص الوارد في هذا المعيار.  وتبعا  
 اإلعترافبها عندما تلبي معيار  اإلعترافية، يتم جتماعللمنافع اإل لتزاماتما توجد هذه اإلوعند
نهاية الفترة لمبلغ يستحق  إستحقاق(. ومن األمثلة على ذلك 91للفقرة  أيضا   إرجع) إلتزاماتك

ى الدفع للمستفيدين الحاليين فيما يتعلق بمعاشات الشيخوخة أو العجز التي تمت المصادقة عل
 مع أحكام العقد أو التشريع.  ا  إنسجامدفعها 

 

 ات أخرى من نطاق المعيارإستثناء
 إستثناء. ويتم لتزاماتمثقلة باإل ال ينطبق هذا المعيار على العقود القابلة للتنفيذ ما لم تكن عقودا   .94

أة من ية التي تم إبرامها مع توقع عدم تلقي المنشجتماعالعقود، التي تقضي بتقديم المنافع اإل
لقيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من تلك المنافع، من  ربا  اقم ماديا  المستفيدين مقابال  
 نطاق هذا المعيار. 

   

نوعا  محددا  من المخصصات  في القطاع العاموعندما يتناول معيار محاسبة دولي آخر  .97
من هذا المعيار. فعلى سبيل  بدال  ، تطبق المنشأة ذلك المعيار محتملةواألصول ال لتزاماتواإل

 -تناول أنواع معينة من المخصصات في المعايير الخاصة بما يلي: أيضا  المثال، يتم 

 و "عقود اإلنشاء"؛ 99 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظرعقود اإلنشاء ) (أ)
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وفي حين  (."عقود اإليجار" 97 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظراإليجارات ) (ب)
ال يشتمل على متطلبات محددة لتناول ( 97) في القطاع العامأن معيار المحاسبة الدولي 

، إال أن هذا المعيار ينطبق على هذه لتزاماتاإليجارات التشغيلية التي أصبحت مثقلة باإل
 الحاالت.  

 

 

ر معيار ال ينطبق هذا المعيار على مخصصات ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل )يوف .94
اإلرشاد حول محاسبة ضرائب الدخل(. وال ينطبق كذلك  "ضرائب الدخل" (94)المحاسبة الدولي 

يتوفر اإلرشاد حول المحاسبة عن منافع على المخصصات الناشئة عن منافع الموظفين )
اإلرشاد حول  ("منافع الموظفين " 48الموظفين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ة منافع الموظفين.محاسب
 

باإليراد، فعلى سبيل  اإلعترافقد ترتبط بعض المبالغ التي يتم معاملتها على أنها مخصصات ب .98
 اإلعترافالمثال، عندما تقدم المنشأة ضمانات مقابل رسم ما. ال يتطرق هذا المعيار لموضوع 

 "المعامالت التبادلية "اإليراد من 1 في القطاع العامباإليراد. ويحدد معيار المحاسبة الدولي 
حول تطبيق  عمليا   الصرف كما يوفر إرشادا  عمليات باإليراد من  اإلعترافالحاالت التي يتم فيها 

 .(1) في القطاع العام.ال يغير هذا المعيار من متطلبات معيار المحاسبة الدولي اإلعترافمعيار 

 

و مبلغ غير مؤكد. وفي بعض ذات وقت أ إلتزاماتيعّرف هذا المعيار المخصصات على أنها  .96
في قيمة  نخفاضواإل ستهالكالمصطلح "مخصص" في سياق بنود مثل اإل أيضا  البلدان يستخدم 

لألصول وال المرحلة عن تعديالت على القيم تمثل األصول والديون المشكوك في تحصيلها: وهذه 
 يتم تناولها في هذا المعيار.

 

أصول أم  تمثلفيما إذا كانت النفقات  قطاع العامفي التحدد معايير محاسبية دولية أخرى  .93
لذلك، ال يحظر هذا المعيار وال  وتبعا  مصاريف. وال يتم التطرق لهذه المواضيع في هذا المعيار. 

 مخصص معين.  إعتماديتطلب رسملة التكاليف المعترف بها عند 

 

 تعريفات 
 -المحددة لها أدناه:للمعاني  وفقاا تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .95

 

ال مالذي ُيستمد من أع اإللتزامهو  ( Constructive obligation) اإلستنتاجي اإللتزام
 -المنشأة حيث:

من خلل نمط محدد وذاك ستقبل بمسؤوليات معينة، أنها تشير المنشأة إلى أطراف أخرى  (أ)
 كاف؛ و من الممارسة السابقة أو السياسات المنشورة أو بيان حالي محدد بشكل

تلك ب إنها ستفياألطراف األخرى  لدى صحيحاا  المنشأة توقعاا أوجدت كنتيجة،  (ب)
 المسؤوليات.

 

هو أصل محتمل ينشأ عن األحداث السابقة والذي يتم  (Continent asset) محتملاألصل ال
تأكيد وجوده من خلل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة 

 ير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل المنشأة. وغ
 



 المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة 
 

91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   883 

 -هو: (Continent liability) محتملالاإللتزام 
 

يتم تأكيد وجوده من خلل وقوع أو الذي و محتمل ينشأ عن األحداث السابقة  إلتزام (أ)
عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها 

 المنشأة؛ أو امل من قبلبشكل ك

 -به ألنه: اإلعترافحالي ينشأ عن األحداث السابقة ولكن ال يتم  إلتزام (ب)

 قتصاديةتدفق صادر للموارد التي تمثل المنافع اإليتطلب من غير المحتمل أن  (9)
 ؛ أواإللتزاملتسوية  مطلوباا أو اإلمكانيات الخدمية 

 بموثوقية كافية. اإللتزامال يمكن قياس مبلغ  (4)
 

هي العقود التي لم يقم أي من الطرفين  (Executory contracts) بلة للتنفيذالعقود القا
 .يساو تهما إلى حد مإلتزاماتبأداء  جزئياا ه أو قام كل الطرفين إلتزاماتبأداء أي من 

 

 -الذي ُيستمد من: اإللتزامهو  (Legal obligation) القانوني اإللتزام

 عقد )من خلل شروطه الواضحة والضمنية(؛ (أ)

 تشريع؛ أو (ب)

 قانون.آخر لل إنطباق (ج)
 

إستنتاجياا أو  قانونياا ا إلتزامهو الحدث الذي يخلق  (Obligating event) الحدث الملزم
 .اإللتزاميؤدي إلى عدم توفر بديل واقعي للمنشأة لتسوية ذلك 

 

الذي و هو عقد لتبادل األصول أو الخدمات  (Onerous contract) لتزاماتالعقد المثقل باإل 
 قتصاديةعقد المنافع اإلال بموجب لتزاماتلتلبية اإل التي  ال يمكن تجنبها جاوز فيه التكاليف تت

 أو اإلمكانيات الخدمية المتوقع تلقيها بموجبه. 
 

 ذو وقت أو مبلغ غير مؤكد. إلتزامهو  (Provision) المخصص
 

ه من قبل اإلدارة، هو برنامج يتم التخطيط له والسيطرة علي(Restructuring) إعادة الهيكلة
 -إما: مادياا ويغير 

 نطاق أنشطة المنشأة؛ أو (أ)

 الطريقة التي يتم فيها القيام بتلك األنشطة. (ب)
 

ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
 المعرفة ة المصطلحاتقائم، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
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 األخرى     لتزاماتالمخصصات واإل 

والمستحقات ألنه ال يتوفر الذمم الدائنة األخرى مثل  لتزاماتيمكن تمييز المخصصات عن اإل .91
 -لذلك: خالفا  . تهتأكيد حول وقت أو مبلغ النفقات المستقبلية المطلوبة لتسوي

 ها ب ودز تال ها أوإستالمبضائع وخدمات التي تم  مقابل دفعبال لتزاماتإهي الذمم الدائنة  (أ)

مع المورد )وتشمل الدفعات الخاصة بشأنها  رسميا   تفاقوتم إعداد فاتورة بها أو تم اإل
 يات رسمية للمبالغ المحددة(؛ وإتفاقتوجد  ماية عندجتماعبالمنافع اإل

ها لكن لم ب ودز تالها أو إستالمت التي تم ُتدفع للبضائع والخدما إلتزاماتالمستحقات هي  (ب)
مع المورد بما في ذلك المبالغ المستحقة  رسميا   تفاقيتم دفعها أو إعداد فاتورة بها أو اإل

للموظفين )على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بدفعات اإلجازة المستحقة(. على الرغم من 
 تحقات، إال أن عدم التأكد يكون عموما  ت المسيوقتتقدير مبلغ أو  أحيانا  أنه من الضروري 

 أقل بكثير منه للمخصصات.
 

من الذمم الدائنة، بينما يتم تسجيل المخصصات بشكل  ما يتم تسجيل المستحقات كجزء   وكثيرا  
 منفصل. 

 

   محتملةال لتزاماتالعلقة بين المخصصات واإل 
ت أو المبلغ. يوقتحيث ال ألنها غير مؤكدة من محتملةالمخصصات، جميع تعتبر  ،بشكل عام .43

 اإلعترافيتم  مواألصول التي ل لتزامات" ُيستخدم في هذا المعيار لإلمحتملغير أن المصطلح "
بها ألن وجودها لن يتأكد إال من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية 

اإلضافة إلى ذلك، ُيستخدم غير المؤكدة وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل المنشأة. ب
 .اإلعترافالتي ال تلبي معيار  لتزامات" لإلمحتملال لتزاممصطلح "اإل

 

 -يميز هذا المعيار بين: .49

أنه من الممكن إجراء تقدير  إفتراض)ب إلتزاماتبها ك اإلعترافالتي يتم  -المخصصات (أ)
منافع في  مثلة تالم صادر من الموارد ا  حالية ومن المحتمل أن تدفق إلتزاماتموثوق( ألنها 

  ؛ ولتزاماتلتسوية اإل مطلوبا   سيكون أو إمكانيات خدمية إقتصادية

 -ألنها إما: إلتزاماتبها ك اإلعترافالتي لم يتم  -محتملةال لتزاماتاإل (ب)

 حاليا   ا  إلتزامالمنشأة على إذا كان  ممكنة الحدوث والتي يجب التأكد ما إلتزامات (9)
أو إمكانيات  إقتصاديةمنافع بمثلة تالمللموارد يمكن أن يؤدي إلى تدفق صادر 

 أو  ؛خدمية أم ال
ألنه ليس من الوارد في هذا المعيار )إما  اإلعترافحالية ال تلبي معيار  إلتزامات (4)

أو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةمنافع اإلبالمثلة تللموارد الم ا  صادر  ا  أن تدفق المحتمل
بشكل  اإللتزامإمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ ، أو لعدم اإللتزاملتسوية  مطلوبا  
 كاف(. 



 المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة 
 

91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   881 

 عترافاإل
 المخصصات

 -بالمخصص عندما: اإلعترافيجب  .44

 ( نتيجة لحدث سابق؛إستنتاجياا أو  اا )قانوني حالياا  اا إلتزاميكون لدى المنشأة  (أ)

يكون هناك إحتمال تدفق صادر للموارد المتمثلة في منافع إقتصادية أو إمكانيات خدمية  (ب)
 لتسوية اإللتزام؛ و

 يمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ اإللتزام. (ج)
 

 وعندما ال تتم تلبية هذه الشروط، يجب عدم اإلعتراف بأي مخصص. 
 

 الحالي اإللتزام
حالي أم ال. وفي هذه الحاالت،  إلتزامال يكون واضحاا في بعض الحاالت فيما إذا كان يوجد  .47

مالي في  إلتزامالي في حال وجود ح إلتزاميؤدي إلى يعتبر الحدث السابق أكثر ترجيحاا ألن 
 تاريخ التقرير، مع األخذ في الحسبان كافة األدلة المتاحة.

 

حالي أم ال.  إلتزامسيكون واضحا  في معظم الحاالت فيما إذا كان حدث سابق قد أدى إلى نشوء  .44
ا إذا وقعت أحداث وفي حاالت أخرى، على سبيل المثال في دعوى جزائية، قد تتم مناقشة فيم

حالي أم ال. وفي هذه  إلتزاممعينة أم ال أو فيما إذا كانت تلك األحداث قد أدت إلى نشوء 
حالي في تاريخ التقرير من خالل األخذ في  إلتزامالحاالت، تحدد المنشأة فيما إذا كان يوجد 

. وتشتمل األدلة الحسبان كافة األدلة المتاحة، بما في ذلك،  رأي الخبراء على سبيل المثال
المنظورة على أية أدلة إضافية تتوفر من خالل األحداث بعد تاريخ التقرير. وبناءا  على هذا 

 -الدليل:

، تعترف المنشأة أكثر من عدمهحالي في تاريخ التقرير  إلتزامية وجود إحتمالعندما تكون  (أ)
 (؛ واإلعترافبالمخصص )إذا تمت تلبية معايير 

، تفصح أكثر من وجودهحالي في تاريخ التقرير  إلتزاموجود عدم ية إحتمالتكون  ماعند (ب)
ية التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع إحتمال، ما لم تكن محتملال لتزامالمنشأة عن اإل

 (. 933الفقرة  أنظرأو اإلمكانيات الخدمية بعيدة الحدوث ) قتصاديةاإل

 

 الحدث السابق
، ملزما  . ولكي يكون الحدث ملزما   حدثا  حالي  إلتزامنشوء يسمى الحدث السابق الذي يؤدي إلى  .48

الذي يخلقه الحدث. وال تكون  اإللتزاممن الضروري أن ال يكون لدى المنشأة بديل واقعي لتسوية 
 -إال عندما: الحال كذلك
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 القانون؛ أوموجب ب اإللتزام تنفيذيمكن فرض  (أ)

لذي يمكن أن يكون فعل من قبل ، عندما يؤدى الحدث )ااإلستنتاجي اإللتزامفي حال  (ب)
 . اإللتزامالمنشأة( إلى نشوء توقعات صحيحة لدى األطراف األخرى بأن المنشأة ستفي ب

  

الخاصة بها وليس مركزها المالية فترة التتناول البيانات المالية المركز المالي لمنشأة ما في نهاية  .46
تكبدها يمكن للتكاليف التي  بأي مخصص اإلعترافالمحتمل في المستقبل. ولذلك، ال يتم 

الوحيدة المعترف بها في بيان  لتزاماتفي أنشطة المنشأة المستمرة في المستقبل. إن اإل ستمرارلإل
 المركز المالي للمنشأة هي تلك الموجودة في تاريخ التقرير.

  

لمستقبلية التي تنشأ عن األحداث السابقة والمستقلة عن األفعال ا لتزاماتفقط باإل اإلعترافيتم  .43
للمنشأة )أي السلوك المستقبلي ألنشطتها( على أنها مخصصات. ومن األمثلة على هذه 

أو تكاليف تنظيف األضرار البيئية غير القانونية التي يفرضها العقوبات تكاليف  لتزاماتاإل
ين إلى تدفق صادر اإللتزامالتشريع على منشأة القطاع العام. وقد تؤدي تسوية كل من هذين 

أو اإلمكانيات الخدمية بغض النظر عن األفعال  قتصاديةلمنافع اإلفي امثلة تموارد الملل
المستقبلية لمنشأة القطاع العام تلك. وعلى نحو مماثل، قد تعترف منشأة القطاع العام 
بمخصصات تكاليف تفكيك منشأة دفاعية أو محطة طاقة نووية مملوكة للحكومة إلى الحد الذي 

القطاع العام بمعالجة األضرار التي وقعت سابقا  ) يتناول معيار المحاسبة الدولي  تلزم فيه منشأة
البنود الواردة ضمن تكلفة األصل، بما في  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 93 في القطاع العام

لذلك، وبسبب المتطلبات القانونية، أو الضغوط  ذلك تكاليف التفكيك وترميم المواقع(. وخالفا  
مارسة من ممثلي الشعب، أو الرغبة في إبراز قيادة المجتمع، قد تعتزم المنشأة أو يطلب منها الم

تحمل نفقات للعمل بطريقة معينة في المستقبل. ومن األمثلة على ذلك عندما تقرر منشأة القطاع 
ر العام تركيب أنظمة سيطرة على العوادم على مجموعة معينة من مركباتها أو عندما يقرر مختب

لحماية الموظفين من أبخرة مواد كيماوية معينة. وألن المنشآت  إستخراجحكومي تركيب وحدات 
تستطيع تجنب النفقات المستقبلية التي قد يترتب على أفعالها المستقبلية من خالل تغيير طريقة 

 إلعترافاحالي للنفقات المستقبلية تلك وال يتم  إلتزامعملها على سبيل المثال، فال يكون لديها 
 بالمخصص. 

 

. ولكن من غير الضروري معرفة هوية اإللتزامطرفا  آخر وهو الذي ُيدفع له  دائما   اإللتزاميشمل  .45
 اإللتزام. وألن اإللتزام قد يكون نحو المجتمع ككل فإن ،وبالتأكيد، اإللتزامالطرف الذي يستحق له 

دي قرار تتخذه إدارة المنشأة أو الهيئة تجاه طرف آخر، فذلك يقضي بأن ال يؤ  إلتزامب يرتبط دائما  
في تاريخ التقرير ما لم يتم نقل القرار اإلستنتاجي  اإللتزامالحاكمة أو المنشأة المسيطرة إلى نشوء 

قبل تاريخ التقرير إلى أولئك المتأثرين به بطريقة محددة بشكل كاف لخلق توقع صحيح لديهم بأن 
 المنشأة سوف تؤدي مسؤولياتها.
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قد يؤدي إلى ذلك في تاريخ الحق، بسبب  إلتزامالحدث الذي ال يؤدي مباشرة إلى نشوء إن   .41
)على سبيل المثال، بيان عام محدد بشكل كاف( من قبل إجراء التغيرات في القانون أو بسبب 

. فعلى سبيل المثال، عندما تتسبب وكالة حكومية في وقوع إستنتاجي إلتزامالمنشأة يؤدي إلى 
 حدثا  بمعالجة العواقب، غير أن التسبب في الضرر سيصبح  إلتزامقد ال يكون هناك ضرر بيئي، 

عندما يتطلب قانون جديد معالجة الضرر القائم أو عندما تقبل الحكومة المسيطرة أو  ملزما  
 . إستنتاجي إلتزامالوكالة الفردية بشكل عام مسؤولية المعالجة بطريقة تؤدي إلى نشوء 

 

عندما يكون من المؤكد سن  اإللتزامصيل قانون جديد مقترح لم تنتهي بعد، ينشأ وعندما تكون تفا .73
على  اإللتزام. وألغراض هذا المعيار، تتم معاملة هذا في المسودةكما تمت صياغته  فعليا  التشريع 

تجعل من  ما  غالبا  ات في الظروف المحيطة بسن القانون ختالفقانوني. غير أن اإل إلتزامنه أ
يمكن أن يجعل سن القانون حقيقة مؤكدة: وفي العديد من الحاالت،  منفردا   حدثا  يل تحديد المستح

كما تمت صياغته أم ال ويجب  فعليا  ليس ممكنا  الحكم فيما إذا كان القانون الجديد المقترح سيسن 
 إلى أن يتم سن القانون المقترح.  اإللتزامإرجاء إصدار القرار بوجود 

 

 أو اإلمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع اإلبامثلة تلمحتمل للموارد المالتدفق الصادر ا
ية تدفق إحتمال وأيضا   حاليا  ا  إلتزاميجب أن يكون هناك  فإنه حتى يحقق إلتزام ما شروط اإلعتراف .79

. ولغرض اإللتزامأو اإلمكانيات الخدمية لتسوية ذلك  قتصاديةلمنافع اإلبامثلة تصادر للموارد الم
ية إحتمالعيار، يعتبر التدفق الصادر للموارد أو حدث آخر على أنه محتمل إذا كانت هذا الم

ية عدم إحتمالية وقوع الحدث أكبر من إحتمال، أي أن تكون أكبر من عدم وقوعهوقوع الحدث 
، محتملال اإللتزامحالي، تفصح المنشأة عن  إلتزاموقوعه. وعندما يكون من غير المحتمل وجود 

أو اإلمكانيات  قتصاديةلمنافع اإلبامثلة تية حدوث التدفق الصادر للموارد المحتمالإما لم تكن 
 (.933الفقرة  أنظرالخدمية بعيدة )

 

حكومة بتعويض األفراد  إلتزامالمماثلة )على سبيل المثال،  لتزاماتعندما يكون هناك عدد من اإل .74
ية أن يكون التدفق الصادر إحتمالحديد من مستشفى مملوك للحكومة(، يتم ت ملوثا   الذين تلقوا دما  

ية التدفق إحتمالككل. وعلى الرغم من أن  لتزاماتاإلفئة في التسوية من خالل دراسة  مطلوبا  
الصادر لبند واحد قد تكون قليلة، إال أنه يحتمل أن تكون هناك حاجة لبعض التدفق الصادر 

ذا كانت الحال  لتزاماتاإلفئة للموارد لتسوية  بالمخصص )إذا تمت  اإلعترافكذلك فيتم ككل. وا 
 األخرى(.  اإلعترافتلبية معايير 
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   لتزامالتقدير الموثوق لإل
التقديرات هو جزء أساسي في إعداد البيانات المالية وال يقلل من موثوقيتها. وهذا  إستخدامإن  .77

من معظم األمر صحيح خصوصا  في حالة المخصصات، التي تعتبر بطبيعتها غير مؤكدة أكثر 
، تكون المنشأة قادرة على تحديد جدا  الحاالت النادرة  وبإستثناءاألخرى.  لتزاماتاألصول أو اإل
بشكل كاف ليتم  لتزامالمحتملة وبالتالي تستطيع إجراء تقدير موثوق لإلالنتائج مجموعة من 

 بالمخصص. عترافه لإلإستخدام

 

به.  اإلعترافال يمكن  إلتزامقدير موثوق، ويوجد عندما ال يمكن إجراء ت جدا  النادرة وفي الحاالت  .74
 (. 933الفقرة  أنظر) محتمل إلتزامأنه على  لتزامفيتم اإلفصاح عن ذلك اإل

 

   محتملةال لتزاماتاإل 

 .محتملال لتزاماإل بيجب أن ال تعترف المنشأة  .78

      

ية حدوث التدفق مالإحت، ما لم تكن 933، كما تتطلب الفقرة محتملال لتزاميتم اإلفصاح عن اإل .76
 أو اإلمكانيات الخدمية بعيدة.   قتصاديةلمنافع اإلبامثلة تالصادر للموارد الم

 

ما، تتم معاملة الجزء من ذلك  إلتزامعندما تكون المنشأة مسؤولة بشكل جماعي أو منفرد عن  .73
ى سبيل . فعلمحتمل إلتزامأنه الذي ُيتوقع أن يتم إيفاءه من قبل أطراف أخرى على  اإللتزام

الذي سيتم إيفاءه من  اإللتزامالمثال، في حالة دين على المشروع المشترك، تتم معاملة الجزء من 
. وتعترف المنشأة بمخصص محتمل إلتزامأنه قبل المشاركين اآلخرين في المشروع المشترك على 

أو  قتصاديةلمنافع اإلبامثلة تالمحتمل حدوث تدفق صادر للموارد الم اإللتزاملجزء من لذلك ا
 حاالت نادرة عندما ال يمكن إجراء تقدير موثوق. إستثناءاإلمكانيات الخدمية له، ب

 

بطريقة غير متوقعة مبدئيا . ولذلك، يتم تقييمها بشكل مستمر  محتملةال لتزاماتقد تتطور اإل .75
أو  ةإقتصاديمنافع بمثلة تية حدوث تدفق صادر للموارد المإحتماللتحديد فيما إذا أصبح هناك 

لمنافع بامثلة تالتدفق الصادر للموارد الم فإنية موجودة حتمالإمكانيات خدمية. فإذا أصبحت اإل
أنه على  لبند تمت معاملته مسبقا   مطلوبا  المستقبلية أو اإلمكانيات الخدمية سيكون  قتصاديةاإل
ية حتمالتتغير فيها اإلبالمخصص في البيانات المالية للفترة التي  اإلعتراف، فيتم إلتزام محتملبند 

حيث ال يمكن إجراء تقدير موثوق(. فعلى سبيل المثال، قد تنتهك  جدا  )فيما عدا الظروف النادرة 
منشأة حكومية محلية قانون بيئي ولكن يبقى من غير الواضح فيما إذا حدث ضرر للبيئة أم ال. 

ة، فقد تعترف المنشأة وعندما يصبح واضحا  في وقت الحق حدوث الضرر وأن المعالجة مطلوب
 هو أمر محتمل اآلن. قتصاديةبالمخصص ألن التدفق الصادر للمنافع اإل

 

   محتملةاألصول ال
 .محتمليجب أن ال تعترف المنشأة باألصل ال .71
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تقع خارج )أ( عادة من األحداث غير المخطط لها أو غير المتوقعة التي  محتملةال لتنشأ األصو  .43
أو  قتصاديةية التدفق الوارد للمنافع اإلإحتمالوتؤدي إلى نشوء )ب( السيطرة الكاملة للمنشأة 

اإلمكانيات الخدمية للمنشأة. ومن األمثلة على ذلك المطالبة التي تالحقها المنشأة من خالل 
 العمليات القانونية، حيث تكون النتيجة غير مؤكدة.

 

باإليراد  اإلعترافن ذلك قد يؤدي إلى ة ألـفي البيانات المالي ةـمحتملول الـباألص اإلعترافال يتم  .49
الذي قد ال يتحقق. ولكن عندما يكون تحقيق اإليراد مؤكدا بشكل فعلي، فإن األصل ذو الصلة ال 

 يكون أصال  محتمال  ويكون اإلعتراف به مناسبا .
 

ت يتم اإلفصاح عن األصل المحتمل عندما يكون التدفق الوارد للمنافع اإلقتصادية أو اإلمكانيا .44
 . 938الخدمية أمرا  محتمال  كما تتطلب الفقرة 

 

بشكل مستمر لضمان أن تعكس البيانات المالية التطورات بشكل  محتملةيتم تقييم األصول ال .47
ذا أصبح من المؤكد  أو اإلمكانيات  قتصاديةسينشأ تدفق وارد من المنافع اإلأنه  فعليا  مناسب. وا 

باألصل واإليراد ذو  اإلعترافيتم  فإنهبشكل موثوق، الخدمية أو أنه يمكن قياس قيمة األصل 
ذا أصبح التدفق الوارد للمنافع  الصلة في البيانات المالية للفترة التي يحدث فيها التغير. وا 

الفقرة  أنظر) محتمل، تفصح المنشأة عن األصل المحتمال   أمرا  أو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةاإل
938 .) 

 

 القياس
 ل التقدير األفض

 اإللتزاميجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .44
 الحالي في تاريخ التقرير.

 

الحالي هو المبلغ الذي قد تدفعه المنشأة بشكل  اإللتزامإن أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .48
ما يكون من  وكثيرا  ثالث في ذلك الوقت. في تاريخ التقرير أو لنقله لطرف  اإللتزاممعقول لتسوية 

في تاريخ التقرير. غير أن تقدير المبلغ الذي  إلتزامتسوية أو نقل  جدا  المستحيل أو من المكلف 
تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  أفضليقدم  اإللتزامقد تدفعه المنشأة بشكل معقول لتسوية أو نقل 

 الحالي في تاريخ التقرير. اإللتزام

 

 عملياتم تحديد النتيجة واألثر المالي من خالل حكم إدارة المنشأة، والمدعوم بالخبرة في يت .46
التي تأخذ مماثلة، وفي بعض الحاالت، من خالل تقارير الخبراء المستقلين. وتتضمن األدلة 

  األحداث بعد تاريخ التقرير.  هتوفر أي دليل إضافي باإلعتبار 
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 مثال
لصور الضوئية فوق الصوتية التشخيصية للمراكز الطبية يقدم مختبر طبي حكومي ا

والمستشفيات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص على أساس إسترداد التكلفة الكاملة. ويتم تقديم 
المعدات للمراكز الطبية بضمان يتم بموجبه تغطية تكلفة إصالحات أية عيوب تصبح واضحة 

ذا تم الكشف عن عيوب ثانوية في كافـة المعـدات في فترة الستة شهور األولى بعد الشراء.  وا 
المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصالح بقيمة مليون وحدة عملة. أم إذا تم الكشف عن عيـوب رئيسية 

وحدة عملة. وتشير الخبرة  مليون 4في كافـة المعدات المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصالح بقيمة 
من المعدات، للسنة القادمة، لن تشتمل على  %38أن  السابقة للمختبر وتوقعاته المستقبلية إلى

من المعدات ستشتمل  %8من المعدات ستشتمل على عيوب ثانوية، وأن  %43عيوب، وأن 
، يقيم المختبر إحتمالية التدفق الصادر إللتزامات الضمان 74على عيوب رئيسية. وفقا  للفقرة 

 ككل.
 

 -لي:القيمة المتوقعة لتكلفة اإلصالحات هي كالتا
 

      433.333مليون( =  4من  %8مليون( + ) 9من  %43من ال شيء( + ) 38%)
 

 
 

به كمخصص من خالل وسائل متنوعة  اإلعترافيتم تناول الشكوك المحيطة بالمبلغ الذي سيتم  .43
وحسب الظروف. وعندما يكون المخصص الذي يتم قياسه مرتبط بقطاع كبير من البنود، يتم 

ت المرتبطة بها. وتسمى حتماالخالل وزن كافة المخرجات المحتملة حسب اإلمن  اإللتزامتقدير 
 إختالفالطريقة اإلحصائية للتقدير "القيمة المتوقعة". ولذلك سيختلف المخصص بناءا  على هذه 
. وعندما توجد مجموعة %13أو  %63 هو على سبيل المثال ية الخسارة لمبلغ ماإحتمالنسبة 

ية إحتمالحتملة، تكون كل نقطة في تلك المجموعة محتملة على نفس درجة المالنتائج مستمرة من 
 .النطاقنقطة الوسط في  إستخدامأي نقطة أخرى، فيتم 

 

. لتزاممفرد، تكون النتيجة الفردية على األرجح هي التقدير األفضل لإل إلتزامعندما يتم قياس  .45
محتملة. وعندما تكون النتائج لاخرى األنتائج الولكن حتى في هذه الحالة، تدرس المنشأة 

التقدير  فإنالمحتملة األخرى على األغلب إما أعلى أو أقل من النتيجة المرجحة بشكل أكثر، 
األفضل سيكون بمبلغ أعلى أو أقل. فعلى سبيل المثال، إذا كان على الحكومة معالجة خطأ 

لفردية المرجحة أكثر قد النتيجة ا فإنخطير في مركبة دفاعية قامت بتشييدها لحكومة أخرى، 
وحدة عملة، ولكن يتم تقديم  933.333تكون نجاح اإلصالح من أول محاولة بتكلفة تبلغ 

 ية كبيرة لضرورة إجراء المزيد من المحاوالت. إحتمالمخصص لمبلغ أكبر إذا توافرت 
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 94 يتم قياس المخصص قبل الضريبة أو مكافئات الضريبة. ويوفر معيار المحاسبة الدولي .41
 اإلرشاد حول التعامل مع العواقب الضريبية لمخصص ما. 

 

   عدم التأكدالمخاطر و 
في التوصل  باإلعتبار المحيطة بالعديد من األحداث والظروف عدم التأكديجب أخذ المخاطر و  .83

 .للتقدير األفضل لمخصص ما
  

ي يتم عليه قياس من المبلغ الذ ةتقلب النتائج. وقد يزيد تعديل المخاطر  لىإ المخاطرتشير  .89
ن الحذر ضروري عند إصدار األحكام في ظل ظروف عدم التأكد، بحيث ال يتم لتزاماإل . وا 

. غير أن عدم لتزاماتالمغاالة في قيمة اإليراد أو األصول أو التقليل من قيمة المصاريف أو اإل
على سبيل . فلتزاماتمخصصات مفرطة أو مغاالة مقصودة في قيمة اإلإنشاء التأكد ال يبرر 

بشكل محدد على أساس حكيم، فال تتم عندها  ةسلبيلنتيجة المثال، إذا تم تقدير التكاليف المقدرة 
بشكل متعمد على أنه محتمل أكثر مما هو في الواقع. والعناية ضرورية النتيجة لك تمعاملة 

 التي يتبعها مغاالة في المخصص. عدم التأكدلتجنب التعديالت المزدوجة للمخاطر و 
 

 )ب(.  15التي تحيط بمبلغ النفقات بموجب الفقرة  عدم التأكديتم اإلفصاح عن ال .84

 
 القيمة الحالية 

، يجب أن يكون مبلغ المخصص هو القيمة للنقود مادياا عندما يكون أثر القيمة الزمنية  .87
 .اإللتزامالحالية للنفقات والُمتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية 

 

بالتدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ مباشرة بعد تاريخ التقرير  تعتبر المخصصات التي ترتبط .84
 لنفس المبلغ أكثر من التدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ الحقا   لتزاماتمخصصات مثقلة باإل

 . ماديا  . ولذلك، يتم خصم المخصصات، عندما يكون األثر للنقودبسبب القيمة الزمنية ك لوذ
 

ستزداد القيمة الحالية للمخصص  فإنلى مدى عدد من السنوات، عندما يتم خصم المخصص ع
 (. أنظر المثال التوضيحيكل سنة بينما يقترب المخصص من الموعد المتوقع للتسوية )

 

خالل الفترة ( من هذا المعيار اإلفصاح عن الزيادة في المبلغ المخصوم هـ) 13وتتطلب الفقرة  .88
 الوقت.  إنقضاءالناتج من و 

 ( قبل الضريبة والتياألسعار)أو السعر عبارة عن  ( الخصماألسعار)أو سعر ن يجب أن يكو .86
 الأن  . و يجبلتزامتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة باإل  تعكس
 ( الخصم المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفق النقدي المستقبلي لها.أسعار)سعر يعكس 

  

 األعمال الحكوميةالدخل أو مكافئات ضريبة الدخل على فائض منشأة يتم فرض ضرائب  .83
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، وعندما يتم فرض ضرائب الدخل هذه على منشآت القطاع العام، اإلختصاصاتللفترة في بعض 
 قبل الضريبة. السعر الخصم المختار هو عبارة عن سعر فيجب أن يكون 

 
 المستقبليةاألحداث 

ما على  إلتزامة التي قد تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية يجب أن تنعكس األحداث المستقبلي .85
 على أنها ستحدث. مبلغ المخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي كاف  

 

قياس المخصصات. فعلى عند يمكن أن تكون األحداث المستقبلية المتوقعة مهمة بشكل خاص  .81
يض المتأثرين بنتائج التضخم تعو وذلك لاألسعار مؤشر بمعينة  إلتزامات ربطسبيل المثال، يمكن 

ذا كان هناك  على معدالت متوقعة محتملة  كافيا   دليال  أو التغيرات األخرى في األسعار. وا 
يجب أن ينعكس في مبلغ المخصص. ومن األمثلة األخرى على األحداث  فإنهللتضخم 

والرماد  الحكومة بأن تكلفة تنظيف القار إعتقادالمستقبلية التي تؤثر على مبلغ المخصص 
والملوثات األخرى المرتبطة بموقع مصنع غاز في نهاية حياته ستنخفض بسبب التغيرات 
المستقبلية في التكنولوجيا. ففي هذه الحالة، يعكس المبلغ المعترف به التكلفة التي يتوقع 

افة ك عتباروالموضوعيون بشكل معقول أن يتم تكبدها، مع األخذ في اإل المراقبون المؤهلون فنيا  
لذلك فمن  وتبعا  األدلة المتاحة المتعلقة بالتكنولوجيا التي سوف تتوفر في وقت التنظيف. 

المناسب أن يتم على سبيل المثال تضمين، تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة المتزايدة 
تنظيف أكبر أو في تطبيق التكنولوجيا الحالية أو التكلفة المتوقعة لتطبيق التكنولوجيا على عملية 

تم إجرائها في السابق. على أن المنشأة ال تتوقع تطوير تكنولوجيا جديدة بشكل كامل  أكثر تعقيدا  
 للتنظيف ما لم يدعمه أدلة موضوعية كافية.

 

الحالي لحكومة ما أو لمنشأة  اإللتزامإن أثر التشريع الجديد المحتمل الذي قد يؤثر على مبلغ  .63
عندما يتوفر دليل موضوعي  اإللتزامفي قياس ذلك  عتبارخذه في اإلقطاع حكومي فردية يتم أ

أنه سيتم سن التشريع. إن تنوع الظروف التي تنشأ خالل التطبيق  فعليا  على أنه من المؤكد  يكاف
واألدلة يجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يوفر الدليل الموضوعي الكافي في كل حالة. 

أن يتم سن التشريع  فعليا  وفيما إذا كان مؤكدا  )ب(  به تشريع ماسيطل)أ( مطلوبة بالنسبة لم 
وتنفيذه في الوقت المناسب. وفي العديد من الحاالت، لن يتوفر الدليل الموضوعي الكافي إال إذا 

 تم سن التشريع الجديد. 
 

 لألصولالتصرف المتوقع 
قياس عند ألصول لالمتوقع د اإلستبعاالتي تنجم عن  األخذ باإلعتبار األرباحيجب أن ال يتم  .69

 مخصص ما.
 

قياس مخصص عند المتوقع باألصول اإلستبعاد التي تنجم عن  األخذ باإلعتبار األرباحال يتم  .64
كان التصرف يرتبط على نحو وثيق بالحدث الذي يؤدي إلى نشوء المخصص. ولو ما، حتى 
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قع باألصول في الوقت الذي الناجمة عن التصرف المتو باألرباح من ذلك تعترف المنشأة  وبدال  
 الذي يتناول األصول المعنية. في القطاع العاميحدده معيار المحاسبة الدولي 

 

   اتالتعويض
بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل  أن يتم تعويضعندما ُيتوقع  .67

إذا  تعويضلأنه سيتم قبض ا فعلياا عندما يكون مؤكدا  تعويضبال اإلعترافطرف آخر، يجب 
على أنه أصل منفصل. ويجب أن ال  تعويض. ويجب معاملة الاإللتزامالمنشأة بتسوية  قامت

 مبلغ المخصص.  تعويضكيتجاوز المبلغ المعترف به 
  

مبلغ مخصوماا منه يمكن أن ُيعرض المصروف المتعلق بمخصص ما في بيان األداء المالي  .64
 . المعترف به تعويضلا

 

عض األحيان قادرة على البحث عن طرف آخر لدفع جزء أو كامل النفقات تكون المنشأة في ب .68
التعويض أو كفاالت بنود من خالل عقود التأمين أو  المطلوبة لتسوية مخصص ما )مثال  

ما أن يسدد الطرف اآلخر المبالغ التي دفعتها المنشأة أو يقوم بدفع المبالغ مباشرة. الموردين (. وا 
تجاه فرد نتيجة لنصيحة مضللة  قانونيا   ا  إلتزامكون على وكالة حكومية فعلى سبيل المثال، قد ي

بعض النفقات من مؤسسة تأمين  إسترداديقدمها موظفوها. إال أن الوكالة قد تكون قادرة على 
 للتعويضات المهنية. 

 

عن كامل المبلغ موضوع البحث بحيث يكون عليها  مسئولة، وفي معظم الحاالت تبقى المنشأة  .66
 اإلعترافتسوي كامل المبلغ إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع ألي سبب. وفي هذا الحالة، يتم  أن

المتوقع عندما يكون  تعويضبأصل منفصل لل اإلعتراف، ويتم لتزامبالمخصص لكامل مبلغ اإل
 . لتزامإذا قامت المنشأة بتسوية اإل تعويضأنه سيتم قبض ال فعليا  من المؤكد 

 

عن التكاليف موضوع البحث إذا لم يقم الطرف  ولةؤ مسة في بعض الحاالت ال تكون المنشأ .63
الثالث بالدفع. وفي هذه الحالة، ال تتحمل المنشأة أية مسؤولية عن تلك التكاليف وال يتم تضمينها 

 في المخصص. 
 

الذي د الحإلى  محتمال   إلتزاما  عنه بالتكافل والتضامن  مسئولةالتي تكون المنشأة  اإللتزاميعتبر  .65
 .73من قبل أطراف آخرين كما هو مشار إليه في الفقرة  اإللتزامُيتوقع فيه تسوية 

 

 التغيرات في المخصصات  
ذا لم يعد تقدير يجب مراجعة المخصصات في كل تاريخ تقرير وتعديلها لتعكس أفضل  .61 حالي. وا 

أو إمكانيات خدمية  إقتصاديةمنافع بمثل تمن المحتمل أن يكون التدفق الصادر من الموارد الم
  ، يجب أن يتم إلغاء المخصص.اإللتزاملتسوية  مطلوباا 
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للمخصص في كل فترة لتعكس مرور الوقت.  القيمة المرحلةالخصم، تزداد  إستخدامعندما يتم  .33
 بهذه الزيادة على أنها مصروف فائدة.  اإلعترافويتم 

 

 المخصصات  إستخدام
 .بالمخصص لها فقط اإلعتراف أصلا  المخصص للنفقات التي تم إستخداميجب  .39

 

النفقات تسوية فقط. حيث إن  لتسوية النفقات التي تتعلق بهذا المخصصالمخصص  إستخداميتم  .34
به لغرض آخر في األصل قد يحجب أثر حدثين  اإلعترافعلى أساس المخصص الذي تم 

 مختلفين. 
 

 والقياس اإلعتراف عدتطبيق قوا
   ليصافي العجز التشغيلي المستقب

عن األنشطة التشغيلية الذي قد ينتج بمخصصات لصافي العجز  اإلعترافيجب أن ال يتم  .37
 المستقبلية.

 

 95في الفقرة  لتزاماتال يلبي صافي العجز الناجم عن األنشطة التشغيلية المستقبلية تعريف اإل .34
 .44العامة المحددة للمخصصات في الفقرة  اإلعترافومعايير 

 

العجز عن األنشطة التشغيلية المستقبلية هو مؤشر على إمكانية إنخفاض  إن توقع نشوء صافي .38
 هذه قيمة أصول معينة مستخدمة في هذه األنشطة. وتطبق المنشأة فحص إنخفاض القيمة على

 ويحتوي معيار المحاسبة الدوليعلى اإلرشاد حول المحاسبة عن اإلنخفاض في القيمة األصول. 
أو معيار المحاسبة الدولي في  "قيمة األصول الغير مولدة للنقد إنخفاض" 49في القطاع العام 

  إذا كان مناسبا .   " إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد" 46القطاع العام 
 

   لتزاماتالعقود المثقلة باإل 
 وقياسه الحالي اإللتزامب اإلعترافيجب  فإنه، لتزاماتباإل  مثقلا  إذا كان لدى المنشأة عقداا  .36

 .بموجب العقد وذلك المستردات(  كمخصص اا منهمخصوم)
 

العقود التي  إستثناءفقط. ويتم  لتزاماتمن هذا المعيار على العقود المثقلة باإل 36تنطبق الفقرة  .33
توقع عدم تلقي المنشأة من المستفيدين مقابال مع إبرامها  ية والتي يتمجتماعتوفر المنافع اإل

تلك المنافع، من نطاق هذا مقابل مباشرة بشكل مات المقدمة قيمة البضائع والخد تقريبا  يساوي 
  المعيار.

 

بعض طلبات الشراء الروتينية(  )مثال   يةتبادلعمليات يمكن إلغاء العديد من العقود التي تثبت  .35
ا، بينما تنص عقود أخرى على إلتزامدون دفع تعويض للطرف اآلخر، وبالتالي ال يكون هناك 

لتزاماتحقوق و   مثقال  هذا العقد  مثل لطرفين المتعاقدين. وعندما تؤدي األحداث ألن يكونكال ا ا 
به. وتقع العقود  اإلعترافيتم  إلتزامالعقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد  فإن، لتزاماتباإل

 خارج نطاق هذا المعيار. لتزاماتالتنفيذية غير المثقلة باإل
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التي اليمكن على أنه العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف  اتلتزاميعرف هذا المعيار العقد المثقل باإل .31
أو اإلمكانيات الخدمية المتوقع تلقيها  قتصاديةبموجب العقد المنافع اإل لتزاماتلتلبية اإلتجنبها 
بعد خصم  باإللتزام الحالي اإلعتراف. ولذلك، يتم ستردادالمبالغ القابلة لإل لكبم في ذبموجبه 

بموجب  التي اليمكن تجنبها. وتعكس التكاليف 36صص بموجب الفقرة على أنه مخ التعويضات
العقوبات التي وأي تعويض أو الوفاء به العقد أدنى صافي تكلفة للخروج من العقد، وهي تكلفة 

  أيهما أقل. ،تنشأ عن التقصير في إنجازه
 

سارة ناتجة عن ، تعترف المنشأة بأي خلتزاماتقبل أن يتم إنشاء مخصص منفصل لعقد مثقل باإل .53
 في القيمة حدثت في األصول المخصصة لذلك العقد.  نخفاضاإل

 

 إعادة الهيكلة 
 -فيما يلي أمثلة على األحداث التي قد تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة: .59

 نشاط ما أو خدمة ما؛أو إستبعاد إنهاء  (أ)

 يريتغو إغالق فرع مكتب أو إنهاء أنشطة وكالة حكومية في موقع أو منطقة محددة أ (ب)
 موقع األنشطة من منطقة إلى أخرى؛

 أو تنفيذي؛ وإداري  مستوىالتغييرات في هيكل اإلدارة، على سبيل المثال، إلغاء  (ج)

عمليات إعادة التنظيم األساسية التي يكون لها أثر مادي على طبيعة عمليات المنشأة  (د)
 ومحور تركيزها. 

 

العامة  اإلعترافتتم تلبية معايير  بمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما اإلعترافيتم  .54
 اإلعترافكيفية تطبيق معايير  16-57فقط. وتبين الفقرتان 44 للمخصصات المبينة في الفقرة

 العامة على عمليات إعادة الهيكلة.

  

 -:عندما إلعادة الهيكلةاإلستنتاجي  اإللتزامينشأ  .57

 -األقل ما يلي:خطة رسمية مفصلة إلعادة الهيكلة تحدد على  لدى لمنشأة وجدي (أ)

 النشاط/ الوحدة التشغيلية أو جزء من النشاط/ الوحدة التشغيلية المعنية؛ (9)

 المواقع الرئيسية المتأثرة؛ (4)

ومهمة الموظفين الذين سيتم تعويضهم على إنهاء خدمتهم وعددهم  موقع  (7)
 التقريبي؛

 النفقات التي سيتم تكبدها؛ و (4)

 متى سيتم تنفيذ الخطة؛ و (8)
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عندما تزيد المنشأة من التوقعات الصحيحة لدى أولئك الذين يتأثرون به أنه سيقوم  (ب)
بإعادة الهيكلة من خلل البدء في تنفيذ تلك الخطة أو اإلعلن عن خصائصها الرئيسية 

 لألطراف المتأثرة بها.  
 

وى أو على مست مستوى الحكومة ككليمكن أن تحدث إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام على  .54
 مشروع حكومي أو على مستوى الوزارات أو المؤسسات. 

 

يمكن أن يتم تقديم الدليل الذي يثبت بدء الحكومة أو منشأة فردية بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، من  .58
بيع أو نقل )ب( خالل اإلعالن العام عن الخصائص الرئيسية للخطة على سبيل المثال، )أ( 

أو وضع ترتيبات بديلة لعمالء )ج( غاء اإليجارات، أو اإلبالغ عن نية إل)ب( األصول، 
إلعادة الهيكلة إستنتاجيا  ا  إلتزامالخدمات. يشكل اإلعالن العام للخطة التفصيلية إلعادة الهيكلة 

)أي بأن يبين الخصائص الرئيسية للخطة(  تمت صياغته بهذه الطريقة وبتفصيل كاف  إذا فقط 
ممثليهم( على  خدمي الخدمة والموردين والموظفين )أوبحيث تتوقع األطراف األخرى مثل مست

 نحو صحيح بأن الحكومة أو المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة. 
 

عند تبليغها للمتأثرين بها، يجب أن إستنتاجي  إلتزامحتى تكون الخطة كافية ألن تؤدي إلى نشوء  .56
ا ضمن إطار زمني يجعل من غير يتم التخطيط لبدء تنفيذها في أقرب وقت ممكن وأن يتم إكماله

ذا كان من المتوقع حدوث تأجيل كبير قبل أن تبدأ عملية  المرجح حدوث تغييرات كبيرة عليها. وا 
إعادة الهيكلة أو إذا كانت عملية إعادة الهيكلة ستستغرق وقتا  أطول من المعقول، فمن غير 

بأن الحكومة أو المنشأة الفردية المرجح أن تؤدي الخطة إلى زيادة التوقعات الصحيحة لآلخرين 
 ، وذلك ألن اإلطار الزمني يتيح للحكومة أو المنشأة فرص خططها. حاليا  ملتزمة بإعادة الهيكلة 

 

إلعادة الهيكلة قبل تاريخ التقرير ال يؤدي إلى نشوء حاكمة إن القرار الذي تتخذه إدارة ما أو هيئة  .53
 -وفر الظروف التالية للمنشأة قبل تاريخ التقرير:في تاريخ التقرير ما لم تتإستنتاجي  إلتزام

 أن تكون قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو  (أ)

أن تكون قد أعلنت عن الخصائص الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة إلى المتأثرين بها بطريقة  (ب)
لزيادة التوقعات الصحيحة لديهم بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة  كاف   محددة وبشكل  

 لهيكلة.ا
 

المنشأة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو تعلن عن خصائصها الرئيسية إلى المتأثرين  إذا بدأت
بموجب معيار المحاسبة الدولي  ضروريا   أمرا  بها، بعد تاريخ التقرير. ويمكن أن يكون اإلفصاح 

إذا ية إعادة الهيكلة انت عملك، وذلك إذا رير"االتقإعداد "األحداث بعد تاريخ  94 في القطاع العام
كانت إعادة الهيكلة هامة وقد يؤثر عدم اإلفصاح على القرارات اإلقتصادية للمستخدمين المتخذة 

 البيانات المالية.بناء على 
 

فقط ، إال الحاكمة ال ينشأ من خالل قرار اإلدارة أو الهيئة اإلستنتاجي  اإللتزامعلى الرغم من أن  .55
مبكرة باإلضافة إلى ذلك القرار. فعلى سبيل المثال، يمكن أن أنه قد ينشأ من أحداث أخرى 

 و المفاوضات مع ممثلي الموظفين حول دفعات نهاية الخدمة، أو المشترين لبيع أإختتام يتوقف 
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الحصول على تلك تم يوعندما فقط.  الحاكممجلس النقل عملية معينة على موافقة الهيئة أو 
إلعادة الهيكلة، إذا تمت إستنتاجيا   ا  إلتزامى، يكون لدى المنشأة الموافقة وتبليغها لألطراف األخر 

 .57تلبية شروط الفقرة 
 

القرارات فيما يخص منشأة قطاع عام، في بعض البلدان، إلى  تخاذإل)أ(يتم إيكال السلطة العليا  .51
)على ممثلي اإلدارة  بإستثناءالذي يشتمل أعضائه على ممثلي مصالح  مجلس الحاكمالأو الهيئة 

 إتخاذقبل أن يتم  ضروريا   أمرا  قد يكون تبليغ هؤالء الممثلين )ب(  سبيل المثال، الموظفين( أو
تبليغ  الهيئة أو المجلس الحاكم يشمل. وألن هذا القرار من قبل الهيئة أو المجلس الحاكمقرار 

 إلعادة الهيكلة. إستنتاجي  إلتزامقد يؤدي إلى نشوء  فإنههؤالء الممثلين، 

 

 يع أو نقل العملياتب
نتيجة لبيع أو نقل عملية ما لم تلتزم المنشأة بالبيع أو النقل، أي أن توجد  اإللتزامال ينشأ  .13

 ية ملزمة.إتفاق
   

 تكون ملزمة ال فإنهاحتى عندما تكون المنشأة قد إتخذت قرار بيع عملية وأعلنت عن ذلك القرار  .19
ية بيع ملزمة. وستكون المنشأة قادرة على تغيير قإتفابالبيع إلى أن يتم تحديد المشتري ووجود 

لم يتم إيجاد مشتري تتوفر فيه طالما إجراءات عمل أخرى  إتخاذرأيها وسيكون عليها بالفعل 
وعندما يكون البيع جزءا  من عملية إعادة ية بيع ملزمة. إتفاقالشروط المقبولة إلى أن تتوفر 

لألجزاء األخرى من إعادة الهيكلة حتى قبل أن توجد يمكن نشوء إلتزام إستنتاجي  فإنهالهيكلة 
 . إتفاقية بيع ملزمة

 

نقل العمليات من منشأة مسيطر عليها إلى  غالبا  تشمل عملية إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام  .14
ما تحدث عمليات النقل  وغالبا  ي. إسمأخرى وقد تتضمن نقل العمليات بدون مقابل أو لقاء مقابل 

.  13يات ملزمة كما هو موصوف في الفقرة إتفاقوال تتضمن الحكومة ليمات هذه بموجب تع
ية نقل ملزمة فقط. وحتى إذا لم تؤدي عمليات النقل إتفاقعندما تكون هناك  اإللتزامويوجد 

المخطط لها قد تتطلب اإلفصاح بموجب العملية  فإنبالمخصص،  اإلعترافالمقترحة إلى 
 أو معايير مقترحة مثل معياري المحاسبة الدولية القطاع العام فيمعايير محاسبية دولية أخرى 

 .  ذات العالقة" األطراف عن اتفصاحاإل" 43والمعيار  94 في القطاع العام
 

 مخصصات إعادة الهيكلة
   

يجب أن يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة  .17
 -فقط ، وهي إما:

 ؛ والضرورية  التي تستلزمها إعادة الهيكلة النفقات (أ)

 النفقات غير المرتبطة باألنشطة المستمرة للمنشأة.  (ب)
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 -ال يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على تكاليف ما يلي: .14

 الموظفين المستمرين على رأس عملهم؛ توزيعإعادة تدريب أو إعادة  (أ)

 التسويق؛ أو  (ب)

 يع. في األنظمة الجديدة وشبكات التوز  ستثماراإل (ج)

 
إلعادة الهيكلة في تاريخ  إلتزاماتترتبط هذه النفقات بالسلوك المستقبلي لنشاط ما وهي ليست 

بها فيما لو  اإلعترافعليه  ا  بهذه النفقات على نفس األساس الذي يتم بناء اإلعترافالتقرير. ويتم 
 نشأت بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة. 

  

المستقبلي القابل للتحديد حتى تاريخ إعادة الهيكلة في ال يتم تضمين صافي العجز التشغيلي  .18
 . 95كما هو معرف في الفقرة  لتزاماتمخصص، ما لم يرتبط بعقد مثقل باإل

 

التي تنجم عن التصرف المتوقع في األصول في الحسبان في قياس مخصص األرباح ال يتم أخذ  .16
جزء من إعادة أنه يع األصول على ب إعتبار،  حتى إذا تم 69إعادة الهيكلة كما تتطلب الفقرة 

 الهيكلة. 

 اإلفصاح  
 -من المخصص:فئة يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالنسبة لكل  .13

 في بداية ونهاية الفترة؛ القيمة المرحلة (أ)

الفترة، بما في ذلك الزيادات على المخصصات خلل  تالمخصصات اإلضافية التي نشأ (ب)
 الحالية؛

 لمتكبدة والمحملة على المخصص( خلل الفترة؛المبالغ المستخدمة )أي ا (ج)

 المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلل الفترة؛ و (د)

في  الوقت وأثر أي تغيير  مرورالزيادة خلل الفترة على المبلغ المخصوم الناجم عن   )هـ(
 الخصم.سعر 

  

 المعلومات المقارنة غير مطلوبة
 -:اتمخصصمن الفئة يجب أن تفصح المنشأة عما يلي لكل  .15

والوقت المتوقع ألي تدفقات صادرة ناتجة عن المنافع  اإللتزاموصف مختصر لطبيعة  (أ)
 أو اإلمكانيات الخدمية؛ قتصاديةاإل

. ويجب أن تفصح الصادرة ت تلك التدفقاتيوقتمؤشر على عدم التأكد من مبلغ أو  (ب)
يكون من ات الرئيسية المتعلقة باألحداث المستقبلية عندما فتراضالمنشأة عن اإل

 ؛ و85الضروري تقديم معلومات كافية، كما تم تناولها في الفقرة 
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ات المتوقعة تعويضبه لل اإلعترافات متوقعة وذكر مبلغ أي أصل تم تعويضمبلغ أية  (ج)
 تلك.

 

ية التي لم تتلقى لقاءها مقابل جتماعبمخصصات المنافع اإل اإلعترافعندما تختار المنشأة  .11
ائع والخدمات المقدمة مباشرة من المستفيدين من تلك المنافع في قيمة البض تقريباا يساوي 

بياناتها المالية، فيجب عليها إجراء اإلفصاحات المطلوبة حول تلك المخصصات في الفقرتين 
 . 15و 19

 

في تاريخ التقرير عن وصف  محتملال اإللتزاميجب على المنشأة أن تفصح  لكل صنف من  .933
، و حتمالما لم يكن أي تدفق صادر في التسوية أمر بعيد اإل تملمحال اإللتزاممختصر لطبيعة 

  -حيثما أمكن أن تفصح عن:

 ؛22 - 44تقدير أثره المالي والمقاس بموجب الفقرات من  (أ)

 ت أي تدفق صادر؛ و يوقتالمتعلق بمبلغ أو د عدم التأكمؤشر على   (ب)

 .تعويضية أي إحتمال (ج)
 

فئة التي يمكن أن يتم تجميعها لتشكل  حتملةمال لتزاماتفي تحديد أي المخصصات أو اإل  .939
إلجراء بيان واحد  كاف   ، من الضروري دراسة فيما إذا كانت طبيعة البنود متشابهة إلى حد  ةمعين

)أ( و)ب(. ولذلك، فقد يكون من المناسب 933)أ( و)ب( و15عنها لتلبية متطلبات الفقرات 
واحد من المخصص، ولكن قد يكون فئة على أنها  اإللتزاممعاملة المبالغ المرتبطة بنوع واحد من 

وي االناتجة من دعمن غير المناسب معاملة المبالغ المرتبطة بتكاليف الترميم البيئية والمبالغ 
 . قانونية على أنها فئة واحدة

   

تقوم المنشأة  فإن عندما ينشأ كل من المخصص واإللتزام المحتمل من مجموعة الظروف ذاتها .934
بين المخصص اإلرتباط بطريقة تظهر  933و 15، 13التي تتطلبها الفقرات اإلفصاحات ب

 . لمحتمال لتزامواإل
 
 

 

لقياس مخصص ما. وفي هذه الحاالت،  خارجيا   قد تستخدم المنشأة في ظروف معينة تقييما   .937
 اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتقييم. سيكون مفيدا  

 

التي تنشأ من  محتملةال لتزاماتعلى اإل 933في الفقرة ال تنطبق متطلبات اإلفصاح الواردة  .934
قيمة البضائع  تقريبا  يساوي  ية التي تقدمها منشأة ما والتي ال تتلقى لقائها مقابال  جتماعالمنافع اإل

لمناقشة  99-3)أ( و9الفقرة  أنظرأو الخدمات المقدمة مباشرة من المستفيدين من تلك المنافع )
 ية من هذا المعيار(.ماعجتالمنافع اإل إستثناء
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يجب على  فإنه ،عندما يكون تدفق المنافع اإلقتصادية أو اإلمكانيات الخدمية أمراا محتملا  .938
في تاريخ التقرير، وأن  محتملةالمنشأة أن تفصح عن وصف مختصر لطبيعة األصول ال

دئ المبينة المبا إستخدام، عن تقدير أثرها المالي المقاس بعملياا تفصح، أينما كان ذلك 
 . 22 -44للمخصصات في الفقرات من 

 

عندما  محتملةتطبيقها على األصول ال 938إن الغاية من متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرة  .936
تدفق المنافع للمنشأة. بمعنى آخر، ال يوجد متطلب لإلفصاح عن المعلومات  بشكل معقول يتوقع

(. ومن محتملةلمناقشة األصول ال 47إلى  71الفقرات من  أنظر) محتملةحول كافة األصول ال
ية زيادة إحتمالإعطاء مؤشرات مضللة حول  محتملةالمهم أن تتجنب اإلفصاحات عن األصول ال

من العقد عندما تتيح منشأة قطاع عام  محتملاإليرادات. فعلى سبيل المثال، قد ينشأ األصل ال
على أساس السعر المحدد حق إمتياز مقابل مواردها أحد  إستغالللشركة من القطاع الخاص 

، تفاقلكل طن مستخرج وتكون الشركة قد بدأت التعدين. باإلضافة إلى اإلفصاح عن طبيعة اإل
عندما يكون من الممكن إجراء تقدير معقول لكمية المعادن  محتمليجب تحديد كمية األصل ال

ذا لم يثبت وجود التدفقات النقدية الواردة المتوقعوتوقيت ها إستخراجالتي سيتم  ي مؤكد إحتياطة. وا 
أية معادن،  إستخراجمن المعادن أو أظهرت بعض الظروف السائدة األخرى أنه من غير المرجح 

حيث ال يكون هناك تدفق محتمل  938تفصح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة ن ألمنشأة لن إف
 لمنافع.   ل

 

صرف  عملياتمن  محتملةعلى األصول ال 938تشتمل متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرة   .933
ن تحديد وجود األصل ال عملياتالعملة وال فيما يتعلق  محتملغير المتعلقة بصرف العملة. وا 

ن تحديد الحدث الضريبي  بإيرادات الضريبة يعتمد على تفسير ما يشكل "الحدث الضريبي". وا 
الضريبة  تالمتعلقة بإيرادا محتملةالإلفصاح عن األصول ا على المحتمل وأثرهإليرادات الضريبة 

صرف  عملياتبالمرتبطة سيتم تناوله على أنه جزء من مشروع منفصل حول اإليرادات غير 
 العملة. 

 
 

ألن القيام بذلك غير  908و 900عندما ال يتم اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرتان  .935
 ذكر تلك الحقيقة.  عملي فيجب

 

ُيتوقع أن يسبب اإلفصاح عن بعض أو كافة المعلومات التي تتطلبها  في حالت نادرة جداا  .931
ضرراا كبيراا لموقف المنشأة في نزاعها مع أطراف أخرى حول موضوع  909 - 19الفقرات من 

هذه الحاالت، ال تحتاج المنشأة لإلفصاح  مثل ، وفيمحتملأو األصل ال لتزامالمخصص أو اإل 
عن الطبيعة العامة للنزاع، باإلضافة إلى حقيقة عدم  عن المعلومات، بل عليها أن تفصح

 اإلفصاح عن المعلومات والسبب في ذلك.
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  يةنتقالاإل األحكام 
تعديل للرصيد أنه )أو قبل ذلك( على  هيجب اإلبلغ عن أثر تبني هذا المعيار في تاريخ نفاذ .993

تشجع و . للمرة األولىعيار ي للفائض/ )العجز( المتراكم للفترة التي تم فيها تبني المفتتاحاإل
ي للفائض/ )العجز( المتراكم للفترة األولى التي يتم فتتاحالمنشآت على تعديل الرصيد اإل

عادة  ذا لم تتم إعادة عرض عرضها وا  عرض المعلومات المقارنة ولكن ال ُيطلب منها ذلك. وا 
 يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة.  فإنهالمعلومات المقارنة، 

 

 ذ تاريخ النفا
 9للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المعيار  على المنشأة تطبيق هذا .999

ذا قامت بتطبيق هذا المعيار التطبيق المبكر لهذا المعيار أو بعد ذلك. ويشجع 2004يناير  ، وا 
  يجب عليها أن تفصح عن هذا. 2004يناير  9لفترات قبل 

 
"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية من خلل  4و 9 تينيل الفقر وتعد 8تم حذف الفقرة  أ.999

لك ت. وينبغي على المنشأة تطبيق 2099في أكتوبر ةالصادر  "2099في القطاع العام 
يناير  9أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغّطي الفترات على ا تالتعديل
يناير  9 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديل طبقتي حال . وُيحّبذ التطبيق المبكر. وف2093
 ينبغي عليها االفصاح عن ذلك.  فإنه، 2093

 
في القطاع المحاسبي، كما تعرفه معايير المحاسبة الدولية  ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس اإل .994

ق على البيانات ينطبهذا المعيار  فإنبعد تاريخ النفاذ ألغراض تقديم التقارير المالية،  العام
 أو بعده. ستحقاقالمالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس اإل
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 الجداول

 تعويضاتالو  محتملةواألصول ال لتزاماتاإل  ،المخصصات
 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الجداول ترافق
 

 محتملةال لتزاماتات واإل المخصص
 

منافع في مثلة تنتيجة ألحداث سابقة، تدفق صادر من الموارد المو  إذا كان من المحتمل،
محتمل ال  إلتزامحالي، أو )ب(  إلتزاممستقبلية أو إمكانيات خدمية في تسوية: )أ(  إقتصادية

المستقبلية غير يتأكد وجوده إال من خلل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث 
 المؤكدة التي ال تخضع كليا لسيطرة المنشأة. 

حالي يتطلب  إلتزاميوجد 
على األرجح تدفق صادر 

 .من الموارد

 إلتـزاممحتمـل أو  إلتزاميوجد 
حـــالي قـــد يتطلـــب، أو علـــى 
ـــدفق  ـــب، ت ـــن يتطل األرجـــح ل

 .صادر من الموارد

محتمل أو  إلتزاميوجد 
حالي حيث تكون  إلتزام
لتدفق الصادر ية اإحتمال

 بعيد الحدوث. أمراا للموارد 

مخصص الب اإلعترافيتم 
 (.44)الفقرة 

 
ُيطلب القيام باإلفصاحات 

  13للمخصص )الفقرتان 
 (.15و

بأي  اإلعترافال يتم 
 (.78مخصص )الفقرة 

 
ُيطلب القيام باإلفصاحات 

)الفقرة  محتملال لتزاملإل
933.) 

بأي  اإلعترافال يتم 
 (.78مخصص )الفقرة 

 
ال ُيطلب القيام بأي 

 (.933إفصاح )الفقرة 

   

ينشأ اإللتزام المحتمل أيضا  في حالة نادرة جدا  حيث يكون هناك إلتزام ال يمكن اإلعتراف به لعدم 
 إمكانية قياسه بموثوقية. فُيطلب إجراء اإلفصاحات عن اإللتزام المحتمل.  
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 محتملةاألصول ال
 

حداث سابقة، أصل محتمل ال  يتأكد وجوده إال من خلل وقوع أو عدم عندما يكون هناك، نتيجة أل
 لسيطرة المنشأة. وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع كلياا 

إن التدفق الوارد من المنافع 
أو اإلمكانيات  قتصاديةاإل

 .فعلياا الخدمية هو أمر أكيد 

افع إن التدفق الوارد من المن
أو اإلمكانيات  قتصاديةاإل

لكنه مرجح الخدمية هو أمر 
 .فعلياا غير مؤكد 

إن التدفق الوارد من المنافع 
أو اإلمكانيات  قتصاديةاإل

 .مرجحالخدمية هو أمر غير 

 محتملاألصل غير 
 (. 49)الفقرة  

 بأي أصل اإلعترافال يتم 
 .(71)الفقرة 

 
 ُيطلب القيام باإلفصاحات

 (.938)الفقرة 

 بأي أصل اإلعترافال يتم 
 .(71)الفقرة 

 
 ال ُيطلب القيام بأي إفصاح 

 (. 938)الفقرة 
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   التعويضات

 

 

 

 

 

 

 بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل طرف آخر.  تعويضُيتوقع أن يتم 

 إلتزامال تتحمل المنشأة أي 
عن ذلك الجزء من النفقات 

ه من قبل تعويضالذي سيتم 
 الطرف اآلخر. 

تستمر المنشأة في تحمل 
عن المبلغ المتوقع  اإللتزام
ه ويكون من المؤكد تعويض
 تعويضأنه سيتم قبض ال فعلياا 

إذا قامت المنشأة بتسوية 
 المخصص. 

تستمر المنشأة في تحمل 
عن المبلغ المتوقع  اإللتزام
ه وال يكون من المؤكد تعويض
إذا قامت  تعويضقبض ال فعلياا 

 .صالمنشأة بتسوية المخص

عن  ال تسجل أي إلتزامالمنشأة 
 هتعويضالمبلغ الذي سيتم 

 (.63)الفقرة 
 
 
 
 

 ال ُيطلب القيام بأي إفصاح.

كأصل  تعويضبال اإلعترافيتم 
منفصل في بيان المركز المالي 

مقابل تقاصه تم يويمكن أن 
المصروف في بيان األداء 
المالي. وال يتجاوز المبلغ 

 المتوقع تعويضالمعترف به لل
 (.64و 67)الفقرتان  لتزاماإل
 

 تعويضيتم اإلفصاح عن ال
باإلضافة إلى المبلغ المعترف 

 )ج((.  15)الفقرة  تعويضبه لل

 تعويضبال اإلعترافال يتم 
 المتوقع كأصل.

 (.67)الفقرة 
 
 
 
 
 
 
 

 تعويضيتم اإلفصاح عن ال
 )ج((. 15المتوقع )الفقرة 
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 يحيةالتوض شجرة القرار
منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترافق شجرة القرارات هذه  

 

 الخاصة الرئيسية الواردة في المعايير اإلعترافإن الغرض من شجرة القرار هو تلخيص متطلبات 
من  جزءا  القرار  التي تندرج ضمن نطاق المعيار. وال تشكل شجرة محتملةال لتزاماتلمخصصات واإلبا

من  المعايير ويجب قراءتها ضمن سياق النص الكامل للمعايير.  مالحظة: في بعض الحاالت، يكون
 اإللتزامحالي أم ال، وفي هذه الحاالت، يعتبر الحدث السابق مؤديا  إلى نشوء  إلتزامغير الواضح وجود 

ذا كا عتبارالحالي، مع األخذ في اإل حالي في  إلتزامن من المرجح أكثر وجود كافة األدلة المتاحة، وا 
 (. هذا المعيارمن  47تاريخ التقرير )الفقرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البداية

حلايل هو اإللتزام ا
 ؟ نتيجة حلدث ملزم

 إلتزام
؟ حمتمل  

 يوجد تدفق
؟ صادر حمتمل  

 بعيد
؟ حتمالاإل  

 تقدير
؟ به موثوق  
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 إرشادات التنفيذ
منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذه رافق ت  

 

 اإلعتراف
 .ديسمبرتقاريرها المالية في الحادي والثالثين من تقدم  إن كافة المنشآت الواردة في األمثلة .9تنفيذ

ُيفترض إمكانية إجراء تقدير موثوق ألي  من التدفقات الصادرة. وقد تؤدي  ،وفي جميع الحاالت
لم يتم تناول هذا الجانب و  -قيمة األصول إنخفاضالظروف الموصوفة في بعض األمثلة إلى 

 في األمثلة.
 

المذكورة في األمثلة تبين فقرات المعيار ذات الصلة الوثيقة بشكل إن اإلشارة إلى المراجع  .4تنفيذ
 خاص ويجب قراءة الملحق ضمن السياق الكامل للمعايير.

 
عندما يكون أثر القيمة  وذلك إن اإلشارة إلى "أفضل تقدير" هي إشارة لمبلغ القيمة الحالية، .7تنفيذ

 ملموسا . للنقود الزمنية 
 

 الضمانات
ها ضمن الحكومة وبيعها ستخدامة بتصنيع معدات البحث واإلنقاذ إلتقوم دائرة حكومية معين .4تنفيذ

للمشترين فيما يتعلق بمنتجات معينة. ضمانات . وتمنح الحكومة في وقت البيع للجمهور
، بتصليح عيوب ستبدالوبموجب شروط البيع تتعهد الحكومة، من خالل اإلصالح أو اإل

على التجربة السابقة، فمن  ا  اريخ البيع. وبناءالتصنيع التي تظهر خالل فترة ثالث سنوات من ت
 . الضمانات( أن تكون هناك مطالبات بموجب إحتماال   كثراأل)أي من المرجح 

 
 التحليل
تؤدي إلى بضمان الحدث الملزم هو بيع المنتج  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
 قانوني.  إلتزامنشوء 

 
 - التسديدأو اإلمكانيات الخدمية في  قتصاديةلمنافع اإلبامثلة تصادر للموارد المالتدفق ال

   (.74الفقرة  أنظرككل )مرجح للضمانات أمر 
 

تقدير لتكاليف إصالح المنتجات المباعة في ألفضل معين بمخصص  اإلعترافيتم  -النتيجة
 (. 74و 44الفقرتين  أنظر)الضمان تاريخ التقرير أو قبل ذلك بموجب 

 

 فعلياا  رهصدو  تشريع من المؤكد - األراضي الملوثة
ت الحكومة المحلية إحتفظعلى أرض قريبة من ميناء. وقد  تملك حكومة محلية ما مستودعا   .8تنفيذ

بملكية األرض ألنها قد تحتاجها للتوسع المستقبلي في عمليات الميناء الخاصة بها. وعلى 
ان لتخزين المواد مجموعة من المزارعين األرض كمكإستأجرت مدى العشر سنوات الماضية، 

الكيميائية الزراعية. ثم أعلنت الحكومة الوطنية عن نيتها سن تشريع بيئي يقضي بأن يقبل 
مالكو العقارات مسئوليتهم عن التلوث البيئي، بما في ذلك تكلفة تنظيف األراضي الملوثة. 

طبيق ونتيجة لذلك، واجهت الحكومة المحلية سياسة كيماوية محفوفة بالمخاطر وبدأت بت
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السياسة على أنشطتها وممتلكاتها. وفي هذه المرحلة أصبح من الواضح أن المواد الكيميائية 
لرجوع القدرة على االزراعية قد لوثت األرض المحيطة بالمستودع. وليس لدى الحكومة المحلية 

ر إلى المزارعين أو شركة التأمين لتحصيل تكاليف التنظيف. وفي الحادي والثالثين من ديسمب
يقضي بتنظيف األرض  مسودة قانونإقرار أنه سيتم  فعليا  ، كان من المؤكد 4339من عام 

 بعد نهاية السنة بفترة قصيرة.  التي تم تلويثها سابقا  
 

 التحليل
الحدث الملزم هو تلوث األرض بسبب التأكد الفعلي  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام

 ظيف. من سن التشريع الذي يقضي بالتن
 

 -في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع اإلفي امثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجحأمر 

 

 44الفقرتين  أنظرتقدير لتكاليف التنظيف )ألفضل  معين بمخصص اإلعترافيتم  - النتيجة
 (.73و

 

 اإلستنتاجي اإللتزامالتلوث و 
تتعهد بموجبها بتنظيف كامل التلوث الذي سببته. ار اإلنتشلدى حكومة ما سياسة بيئية واسعة  .6تنفيذ

ولديها سجل بتنفيذ هذه السياسة، وال يوجد تشريع بيئي مناسب في السلطة. وخالل سير تمرين 
بحري تحطمت سفينة ما وتسربت منها كمية كبيرة من النفط. ووافقت الحكومة على دفع 

 ومساعدة الحيوانات والطيور البحرية. تكاليف التنظيف الفوري والتكاليف المستمرة لمراقبة
 

 التحليل
 إلتزامالحدث الملزم هو تلوث البيئة، الذي يؤدي إلى  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام

بأن الحكومة ستقوم  مشروعا   توقعا  أوجدا ألن السياسة والسلوك السابق للحكومة قد إستنتاجي 
 بتنظيف التلوث. 

 

 -في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع اإلا في مثلةتد المصادر للموار التدفق ال
 .مرجحأمر 

 

 44الفقرتين  أنظرتقدير لتكاليف التنظيف )ألفضل  معين بمخصص اإلعترافيتم  -النتيجة
 (.73و
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 محجر الحصى
قطاع في على أساس تجاري من شركة مستأجرة تدير حكومة محجر حصى على أرض  .3تنفيذ

ية التي أبرمت مع تفاقالحصى لتشييد الطرقات وصيانتها. وتتطلب اإل امإستخدخاص. يتم 
عادة تشكيل األرض  مالكي األرض من الحكومة ترميم موقع المحجر بإزالة كافة المباني وا 

ستبدالو  من تكاليف الترميم النهائية بإزالة مباني المحجر  %63التربة السطحية. وترتبط  ا 
الحصى. وفي تاريخ التقرير، تم  إستخراجبعمليات  %43وترميم الموقع، في حين ترتبط 

 أي حصى.  إستخراجتشييد مباني المحجر وبدأت عمليات حفر الموقع لكن لم يتم 
 

 التحليل
إن تشييد المباني وحفر المحجر يؤديان إلى نشوء  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
مباني وترميم الموقع ويكون بالتالي حدث ملزم. ية إلزالة التفاققانوني بموجب بنود اإل إلتزام

 إستخراجبمعالجة الضرر الذي ستتسبب به عمليات  إلتزامغير أنه ال يوجد في تاريخ التقرير 
 الحصى. 

 

 -في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع اإلا في مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجحأمر 

 

من التكاليف النهائية  %63الـتقدير لنسبة ألفضل  معين بمخصص اإلعترافيتم  - النتيجة
(. ويتم تضمين هذه التكاليف كجزء 44الفقرة  أنظرالتي ترتبط بإزالة المباني وترميم الموقع )

من التكاليف التي تنشأ من خالل  %43بنسبة  اإلعترافمن تكلفة المحجر. في حين يتم 
 الحصى.   إستخراجعلى نحو مستمر عندما يتم  وذلكإلتزام الحصى على أنها  إستخراج

 

 رد القيمةسياسة  
وكالة مخازن حكومية تدير مؤسسة شراء مركزية وتتيح للجمهور شراء المؤن الفائضة، ولديها  .5تنفيذ

 لتزاممشتريات الزبائن غير الراضيين، على الرغم من  أنها غير خاضعة إل رد قيمةسياسة 
 .الخاصة بهذه الوكالة معروفة عموما  القيمة رد قانوني للقيام بذلك. إن سياسة 

 

 التحليل
هو بيع المؤن، الذي يؤدي إلى  إن الحدث الملزم -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
لدى زبائنها بأنها  مشروعا   ألن طريقة عمل الوكالة قد خلقت توقعا  اإلستنتاجي  اإللتزامنشوء 

 المشتريات. برد قيمة سوف تقوم 
 

 السدادأو اإلمكانيات الخدمية في  قتصاديةلمنافع اإلفي امثلة تصادر للموارد المالفق تدال
 (.74الفقرة  أنظر) ثمنهاإلستعادة من المحتمل أن ُيرد جزء من البضائع  -

 

الفقرات  أنظر) رد القيمةتقدير لتكاليف ألفضل  معين بمخصص اإلعترافيتم  - النتيجة
 (.74و 48، 44 (،جياإلستنتا اإللتزام)تعريف  95
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 التنفيذ قبل تاريخ التقريرعدم  –إغلق قسم 
 

إغالق قسم في مؤسسة حكومية. ولم يتم تبليغ  4334 ديسمبر 94قررت حكومة ما في  .1تنفيذ
خطوات  إتخاذ( ولم يتم 4334ديسمبر 79القرار ألي من المتأثرين به قبل تاريخ التقرير )

 أخرى لتنفيذ القرار. 
 التحليل

  
 . إلتزاملم يكن هناك حدث ملزم وبالتالي ال يوجد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام

 

 (.57و 44الفقرتين  أنظربأي مخصص ) اإلعترافال يتم  -النتيجة
 

 التنفيذ قبل تاريخ التقرير -ة بمصادر خارجية لقسم معينستعاناإل
 

قسم معين من دائرة ستعانة بمصادر خارجية ل، قررت حكومة ما اإل4334 ديسمبر 94في  .93تنفيذ
ة بمصادر ستعان، ووافقت الحكومة على خطة تفصيلية لإل4334 ديسمبر 43حكومية. وفي 

 متكررة لموظفي القسم. خارجية للقسم، وتم إرسال إشعارات
 

 التحليل 
 

الحدث الملزم هو تبليغ القرار للموظفين، الذي  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
ة ستعانصحيحا  باإل منذ ذلك التاريخ، ألنه يخلق توقعا  إستنتاجي  تزامإليؤدي إلى نشوء 

 بمصادر خارجية للقسم. 
 

 .مرجحأمر  - في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةصادر للموارد اإلالتدفق ال
 

تقدير لتكاليف ألفضل  4334 ديسمبر 79بمخصص معين في  اإلعترافيتم  -النتيجة
 (. 57و 44الفقرتين  أنظرارجية للقسم )ة بمصادر خستعاناإل

 
 الشرط القانوني لتركيب مرشحات الهواء

تم الطلب من منشأة حكومية محلية تركيب مرشحات هواء جديدة في  ،بموجب تشريع جديد .99تنفيذ
 . ولم تقم المنشأة بتركيب مرشحات الهواء. 4338 يوينو 73مبانيها العامة بحلول 

 

 التحليل 
 4334 ديسمبر 79)أ( في تاريخ تقرير  
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 ألنه ال يوجد حدث ملزم سواء   إلتزامال يوجد الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق  اإللتزام
 لتكاليف تركيب مرشحات الهواء أو للغرامات بموجب التشريع. 

 

ومن  44الفقرات  أنظربأي مخصص لتكلفة تركيب المرشحات ) اإلعترافال يتم  -النتيجة
 (.43إلى  48

 

 التحليل
 4338 ديسمبر 79تاريخ تقرير  )ب( في

بتكاليف تركيب مرشحات  إلتزام أيضا  ال يوجد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
قد ينشأ لدفع الغرامات أو  اإللتزامالهواء ألنه لم يقع حدث ملزم )تركيب المرشحات(. غير أن 

 العامة(. الجزاءات بموجب التشريع بسبب وقوع الحدث الملزم )مخالفة المباني
  

يعتمد تقييم  -في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع اإلابادر للموارد ـصالق ـتدفال
 . التنفيذية تكبد غرامات وجزاءات المخالفة على تفاصيل التشريع وصرامة إحتمال

 

بأي مخصص لتكاليف تركيب مرشحات الهواء، غير أنه يتم  اإلعترافال يتم  -النتيجة
تقدير ألي غرامات وجزاءات من المرجح أن يتم فرضها ألفضل  معين بمخصص رافاإلعت

 (.43-48ومن  44الفقرات  أنظر)
 

   إعادة تدريب الموظفين نتيجة للتغييرات في نظام ضريبة الدخل
تجري حكومة معينة عدد من التغييرات على نظام ضريبة الدخل. ونتيجة لهذه التغييرات،  .94تنفيذ

ة )المنشأة المقدمة للتقارير( إلعادة تدريب مجموعة كبيرة من موظفيها ستحتاج دائرة الضريب
المستمر لنظام الخدمات المالية. وفي  التطبيقلضمان  التطبيقاإلداريين وموظفي مراقبة 

 تاريخ التقرير، لم تحدث إعادة تدريب للموظفين. 
 

 التحليل 
ألنه لم يقع حدث ملزم )إعادة  إلتزامال يوجد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام

 التدريب(.
 

 (. 43-48ومن  44الفقرات  أنظربأي مخصص ) اإلعترافال يتم  - النتيجة
 

  لتزاماتالعقد المثقل باإل 
 

بموجب  المستشفى )المنشأة المقدمة للتقارير(  هتستأجر إتعمل مغسلة المستشفى في مبنى  .97تنفيذ
غسلة إلى موقع مبنى جديد. بينما ، تم نقل الم4334 ديسمبرعقد تشغيلي. خالل شهر 

يستمر إيجار المبنى القديم للسنوات األربعة التالية: حيث ال يمكن إلغاءه. وليس لدى 
 تأجيره لمستخدم آخر.   أعادة بديل للمبنى وال يمكن أن يتم إستخدامالمستشفى 
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 التحليل
عقد اإليجار الذي  إن الحدث الملزم هو توقيع - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام

 قانوني.  إلتزاميؤدي إلى نشوء 
 
 في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةمنافع اإلفي المثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
، يكون التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع لتزاماتباإل مثقال  عندما يصبح اإليجار  -

لى أ أمرا   اإلقتصادية ، تسجل لتزاماتباإل مثقال  ن يصبح اإليجار محتمل الحدوث. )وا 
عقود " 97 في القطاع العامالمستشفى حسابات اإليجار بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 "(. اإليجار
 

التي اليمكن تجنبها تقدير لدفعات اإليجار ألفضل بمخصص معين  اإلعترافيتم  -النتيجة
 (. 36و 44)ب( و97الفقرات  أنظر)

 

 ضمان مفرد
 

، ضمانات قروض لشركة عاملة في القطاع 4334ح حكومة محلية ما خالل عام ستمن .94تنفيذ
. المالي في ذلك الوقت سليما   وكان وضع الشركة ،الخاص تقدم الخدمات العامة مقابل رسوم

الشركة  تتقدم 4338 يونيو 73، تدهور الوضع المالي للشركة وفي 4338وخالل عام 
 بطلب حماية من دائنيها. 

 

في معيار المحاسبة الدولي في  المنصوص عليهالمالي  الضمانلعقد تعريف عقد يحقق هذا ا
الُمصدر معاملة تلك العقود على أنها  فيها يختار الحالة التيستثناء إ، ب41القطاع العام 

الصلة بعقود التأمين. وفيما يلي  ولمعيار المحاسبة الدولي أو المحلي ذ عقود تأمين وفقا  
حاسبة التي تمتثل للمتطلبات المذكورة في معيار المحاسبة الدولي في مثال على سياسة الم

 .  41المالي الواقعة ضمن نطاق المعيار  الضمانحول عقود  41القطاع العام 
 

 التحليل
 

  4334 ديسمبر 79)أ( في 
 

إن الحدث الملزم هو منح الضمان الذي يؤدي إلى  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
 القانوني. إللتزامانشوء 

 
من  -في السدادأو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع اإلاب مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال

 .4334 ديسمبر 79غير المحتمل حدوث تدفق صادر للمنافع في 
 

  النتيجة
 ويتم اإلعتراف بالضمانات عند القيمة العادلة.

 التحليل
 4338 ديسمبر 79)ب( في 

 



 المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة

 856 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

إن الحدث الملزم هو منح الضمان الذي يؤدي إلى  - حالي نتيجة لحدث ملزم سابقال اإللتزام
 القانوني. اإللتزامنشوء 

 
في  المتمثلة أو اإلمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع اإلفي امثلة تصادر للموارد المالتدفق ال

 فيمثلة ت، من المحتمل أن يكون التدفق الصادر للموارد الم4338 ديسمبر 79في  - السداد
 . اإللتزام سدادل مطلوبا  أو اإلمكانيات الخدمية  قتصاديةمنافع اإللا
 

( أو )ب( المبلغ 931و 79و 44نظر الفقرات أ)أ( بأفضل تقدير لاللتزام ) ُيقاس الضمان الحقا  
لمعيار المحاسبة  ، اإلطفاء المتراكم وفقا  منه، حيث يكون مناسبا   مطروحا   المعترف به مبدئيا  

 أيهما أعلى.  "اإليراد من المعامالت التبادلية"، 1ي في القطاع العام الدول
 

 قضية محكمة 
 

، ومن المحتمل أن ذلك 4334لقي عشرة أشخاص مصرعهم بعد تناولهم لوجبة غداء في عام  .98تنفيذ
نتيجة لتسمم الطعام من المنتجات التي يبيعها مطعم في متحف عام )المنشأة المقدمة للتقارير(. 

التي ال إلجراءات القانونية في السعي للحصول على تعويضات لألضرار من المنشأة وقد بدأت ا
 79المنتهية في البيانات المالية للسنة إعتماد . وحتى تاريخ عن الحادث اتعترف بمسؤوليته

إلصدارها، يشير محامو المنشأة بأنه من المحتمل أن ال تثبت مسئوليتها. لكن  4334 ديسمبر
محاموها،  أشار، 4338 ديسمبر 79 المنتهية في شأة البيانات المالية للسنةالمن تعدأ عندما 

 بسبب التطورات في القضية، أنه من المحتمل أن تثبت مسؤولية المنشأة. 
 

 التحليل
 4334 ديسمبر 79في  (أ)

 

البيانات  إعتمادعلى أساس األدلة المتاحة عند  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
 نتيجة لألحداث السابقة.  إلتزاميوجد  المالية، ال

 

(. ويتم 44و 47الفقرتين  أنظربأي مخصص من قبل المتحف ) اإلعترافال يتم  - النتيجة
ية أي تدفق صادر أمر بعيد الحدوث إحتمالما لم تعتبر  محتمل إلتزاماإلفصاح عن المسألة ك

 (.931و 933)الفقرتان 
 

 التحليل
 4338 ديسمبر 79)ب( في 

 

 حالي. إلتزامعلى أساس األدلة المتاحة، يوجد  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق تزاماإلل
 

 التدفق الصادر للموارد المتمثلة في المنافع اإلقتصادية أو اإلمكانيات الخدمية في السداد
 .مرجحأمر  -

 44 – 44يتم االعتراف بالمخصص بأفضل تقدير لمبلغ تسوية االلتزام )الفقرات  - النتيجة
 (. 931و
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 اإلصلح والصيانة
الصيانة الروتينية، نفقات كبيرة كل عدة سنوات الى تتطلب بعض األصول، باإلضافة  .96تنفيذ

ستبداللعمليات إعادة التركيب أو التجديد و  الرئيسية. ويوفر معيار المحاسبة الدولي األجزاء  ا 
النفقات المتصلة  اإلرشاد حول توزيع "الممتلكات والمصانع والمعدات" 93 في القطاع العام

أعمار إنتاجية مختلفة أو أنها تقدم منافع األجزاء حيث يكون لهذه أجزائه بأصل معين على 
 بنمط مختلف.

 

 ال يوجد متطلب تشريعي -تكاليف التجديد 
 ستبداليحتاج فرن تدفئة مبنى مؤجر من دائرة حكومية لعدد من مستأجري القطاع العام إل .93تنفيذ

البطانة  إستخدامب فنية. وفي تاريخ التقرير، كان قد مر على بطانته كل خمس سنوات ألسبا
 ثالث سنوات. 

 

 التحليل
 حالي.  إلتزامال يوجد   -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام

 

 (. 43 - 48ومن  44الفقرات  أنظربأي مخصص ) اإلعترافال يتم  - النتيجة
 

 ستبدال، إلإلتزامال يوجد  تاريخ التقريرفي  ألنهالبطانة  إستبدالبتكلفة  اإلعترافال يتم 
ن حتى  - البطانة بشكل مستقل عن األعمال المستقبلية للمنشأة كانت النية لتكبد النفقات وا 

من  وبدال  البطانة.  إستبدالفي تشغيل الفرن أو  ستمرارتعتمد على قرار المنشأة في اإل
على مدى خمس سنوات.  يأخذ اإلستهالك المحاسبي للبطانةبمخصص معين،  اإلعتراف

كل بطانة جديدة  إستخدامتم تكبدها حينئذ مع يتتم رسملة تكاليف إعادة تركيب البطانة التي و 
 على مدى الخمس السنوات الالحقة.  محاسبيا   هاإستهالكحيث يتم 

 

 متطلب تشريعي  -تكاليف التجديد
ائرة الخاصة بها التي من مؤسسة حكومية لرسم الخرائط الفحص الدقيق للط قانونيا  ُيطلب  .95تنفيذ

 تستخدم لرسم الخرائط الجوية وذلك مرة واحدة كل ثالث سنوات.
 التحليل 
 حالي. إلتزامال يوجد   -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق اإللتزام
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 (. 43-48ومن  44الفقرات  أنظربأي مخصص ) اإلعترافال يتم  - النتيجة
 

ئرة على أنها مخصص لألسباب نفسها المتعلقة بتكاليف الفحص الدقيق للطا اإلعترافال يتم 
. وحتى وجود المتطلب أ99البطانة كمخصص في المثال  إستبدالبتكاليف  اإلعترافبعدم 

، ولعدم وجود إلتزامالقانوني للفحص الدقيق ال يؤدي إلى أن تكون تكاليف هذا الفحص ك
فقد تتجنب المنشأة  - لفحص الطائرة بشكل مستقل عن األعمال المستقبلية للمنشأة مطلوب

 من خالل بيع الطائرة.   النفقات المستقبلية من خالل أعمالها المستقبلية، مثال  
 إلفصاحات ا

  :15فيما يلي أدناه مثالين على اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرة 
 الضمانات

تمنح دائرة حكومية مسؤولية عن منع الحوادث في أماكن العمل الضمانات في وقت بيع  .91تنفيذ
تجات السالمة الخاصة بها للمشترين. وبموجب شروط الضمان، تتعهد الدائرة الحكومية من

بإصالح أو إستبدال البنود التي ال تعمل على نحو مرض  خالل سنتين من تاريخ البيع. وفي 
وحدة عملة. ولم يتم خصم  63.333تاريخ التقرير، تم االعتراف بمخصص يتألف من 

 ير ملموس. وقد تم اإلفصاح عن المعلومات التالية:المخصص حيث أن أثر الخصم غ
 

وحدة عملة لمطالبات الضمان المتوقعة للمنتجات  63.333تم االعتراف بمخصص من 
المباعة خالل السنوات المالية الثالثة األخيرة. ومن المتوقع أن يتم تكبد غالبية هذه النفقات 

     ات خالل سنتين من تاريخ التقرير.في السنة المالية القادمة، وسيتم تكبد كامل النفق
 

 تكاليف التفكيك
 

، والتي تستخدم مفاعال  نوويا  لتطوير 4338ستعترف منشأة أبحاث مملوكة للحكومة في عام  .43تنفيذ
 733النظائر المشعة المستخدمة في األغراض طبية، بمخصص لتكاليف التفكيك البالغة 

-63التفكيك سوف يحدث خالل فترة  مليون وحدة عملة. ويتم تقدير المخصص بإفتراض أن
سنوات، وفي هذه  993-933سنة، و لكن هناك إحتمال أن ال تتم عملية التفكيك حتى  33

الحالة سيتم تخفيض القيمة الحالية للتكاليف إلى حد كبير. ويتم اإلفصاح عن المعلومات 
 التالية:

 

ك. ويُتوقع أن يتم تكبد مليون وحدة عملة لتكاليف التفكي 733تم االعتراف بمخصص قدره 
، غير أن هناك إحتمال بأن ال يحدث التفكيك 4338و 4368هذه التكاليف ما بين عامي 

ذا تم قياس التكاليف على أساس توقع عدم تكبدها حتى 4998-4938حتى  -4938. وا 
مليون وحده عمله. وقد تم تقدير  976، فإن المخصص قد ينخفض إلى ما مقداره 4998

دام التقنية القائمة على األسعار الحالية وتم خصمه بإستخدام معدل خصم المخصص بإستخ
 .  %4حقيقي بنسبة 
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 إستثناء من اإلفصاح
يتم تقديم بعض لم حيث  931فيما يلي أدناه مثال على اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرة  

 لوضع المنشأة. ا  كبير  ا  من المتوقع أن تسبب ضرر  ألنهالمعلومات المطلوبة 
 

وكالة أبحاث حكومية متورطة في نزاع مع شركة معينة تدعي بأن وكالة األبحاث قد تعدت  .49تنفيذ
ستخدامها لمادة وراثية وتسعى للحصول على تعويض عن األضرار إفي  إختراععلى حق 

، لإللتزاممليون وحدة عملة. وتعترف وكالة األبحاث بمخصص ألفضل تقدير  933بمبلغ 
من المعيار. وقد تم  15و 13التي تتطلبها الفقرتان  ولكنها ال تفصح عن المعلومات
 -اإلفصاح عن المعلومات التالية:

 

هناك قضية مرفوعة ضد الوكالة والمتعلقة بالنزاع مع الشركة التي تدعي بأن الوكالة قد 
مليون  933تعدت على البراءات وهي تسعى للحصول على تعويض عن األضرار بمبلغ 

صاح عن المعلومات التي يتطلبها عادة معيار المحاسبة الدولي في عملة. وال يتم اإلفوحدة 
، اإللتزامات واألصول المحتملة" ألنها قد تمس إلى حد كبير "المخصصات91القطاع العام 

 بنتيجة القضية. ويتفق مجلس اإلدارة مع الرأي القائل بأن الوكالة سترد الدعوى بنجاح.
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 813 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 األمثلة التوضيحية
منه.  شّكل جزء  ت ال الكنه 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام األمثلة التوضيحية هذه  ترافق  

 

 القيمة الحالية لمخصص ما
المبدئي بالقيمة الحالية لمخصص ما  اإلعترافيوضح المثال التالي قيود اليومية التي تم تسجيلها عند 

المخصص  بالزيادات في اإلعترافك المخصص. ويتم الالحق للزيادات في القيمة الحالية لذل اإلعترافو 
 (. 33نه مصروف فائدة )الفقرة أعلى 

 

وحدة عملة. ولم يتم تعديل  4.333تبلغ القيمة المتوقعة لمخصص ما في نهاية السنة الخامسة  .9مثال
اإلعتبار الذي يأخذ في و لمخاطر. وقد تم تقدير معدل الخصم المناسب باهذه القيمة المتوقعة 

 . %94نسبة بالمرتبطة بهذا التدفق النقدي المخاطر 
 

 وفيما يلي قيود اليومية لتسجيل المخصص والتغيرات في قيمة المخصص لكل سنة:  .4مثال
 

 من/ حـ:  المصروف       
 إلى/ حـ:   المخصص

 

9974.58  
9974.58 

 نهاية السنة األولى       
 من/ حـ :  مصروف الفائدة
 إلى/ حـ:   المخصص

 

 
976.95 

 

 
 
976.95 

 نهاية السنة الثانية
 من/ حـ :  مصروف الفائدة
 إلى/ حـ:   المخصص

 

 
984.84 

 
 
984.84 

 نهاية السنة الثالثة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة
 إلى/ حـ:   المخصص

 

 
933.57 

 
 
933.57 

 نهاية السنة الرابعة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة
 إلى/ حـ:   المخصص

 

 
919.77 

 
 
919.77 

 السنة الخامسةنهاية 
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص          

 
494.41 

 
 
494.41 
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 الزيادة  ساباتتحاإل

  9974.58= 8(9.94/ )4333القيمة الحالية=  :       الوقت الحالي

 976.95 9439.34= 4(9.94/ )4333القيمة الحالية=  :  نهاية السنة األولى

 984.84  9447.86= 7(9.94/)4333القيمة الحالية=  :   انيةنهاية السنة الث

 933.57 9814.71= 4(9.94/)4333القيمة الحالية=  :   نهاية السنة الثالثة

 919.77 9358.39= 9(9.94/)4333القيمة الحالية=  :  نهاية السنة الرابعة

 494.41 4333.33= 3(9.94/)4333القيمة الحالية=  : نهاية السنة الخامسة
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 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 73مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
814 

 

 39 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 73 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 ومعيار 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 9115)

 : 73 الدولي المحاسبة
 معيار في الواردة لتلك مضافة توضيحات 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي يتضمن 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 73 الدولي المحاسبة
 ال بأنه التحديد وجه على 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ويوضح. العام
 تقدمها التي االجتماعية المنافع من تنشأ التي المحتملة واإللتزامات تالمخصصا على ينطبق
 مباشرة يقدمها التي والخدمات السلع قيمة تقريبا   يساوي نقديا عوضا مقابلها تستلم ال والتي المنشأة
 فإن االجتماعية، المنافع بمخصصات اإلعتراف المنشأة اختارت إذا لكن. المنافع تلك مستلمو
 هذا في محددة فصاحاتإ إجراء يقتضي 91 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار

 . الخصوص
 لتلك المضافة التوضيحات دمج وتم 73 الدولي المحاسبة معيار في الغامقة األحرف تعديل تم 

 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ضمن 73 الدولي المحاسبة معيار في الواردة
 اإللتزام هو كمخصص به اإلعتراف يتم ما أن باإللتزامات، المثقلة ودالعق حال في لتوضيح،
 . المستردة المبالغ منه مطروحا الحالي

 ُتستثنى حين في أنه 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في النطاق فقرة توضح 
 إال عيار،الم نطاق من الموظفين منافع عن الناتجة المحتملة واألصول واإللتزامات المخصصات

 الخدمة إنهاء منافع عن الناتجة المحتملة واألصول واإللتزامات المخصصات على ينطبق أنه
 . المعيار في تناولها تم هيكلة إعادة عملية عن تنشأ التي

 مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 بيان"و" اإليراد" مصطلحي إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 73 الدولي المحاسبة معيار عن

 في المرادفان المصطلحان أما. 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي األداء
 ".الدخل بيان"و" الدخل" فهما 73 الدولي المحاسبة معيار

 في المستخدمة الفنية اتالمصطلح تعريف 91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 ".التنفيذية للعقود" إضافيا   وتعريفا   ،73 الدولي المحاسبة معيار

 العام القطاع أكبر بشكل لتعكس التنفيذ إرشادات تعديل تم . 
 لإلعتراف اليومية قيود يبين توضيحيا   مثاال   91 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .الخصم عامل أثر بسبب الوقت مرور مع نمعي مخصص قيمة في بالتغير
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 02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 األطراف ذا  العالقةعن فااحا  اإل

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 مجلس نشره الذي ألطراف ذات العالقة""اإلفصاحات عن ا( 4992 العام في صياغته المعاد) 02

 القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي. الدولية المحاسبة معايير
 من بتصريح وذلك 02الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإلتحاد التابع العام

 .ير الماليةإلعداد التقار  الدولية معاييرال مؤسسة
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 أتش، أكس 6 أم 2 سي إي لندن ستريت، نكانو  02الطابق األول  وعنوانها ،إلعداد التقارير المالية
 .المتحدة المملكة

 @ifrs.orgpublications: اإللكتروني البريد

 .ifrs.orghttp://www: اإللكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير اليةالم التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس األخرى
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال الدولية، المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 إفااحا  األطراف ذا  العالقة -02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 0242يناير  41

 
في  "إفصاحات األطراف ذات العالقة " 02الدولي في القطاع العام  تم إصدار معيار المحاسبة

 . 0220من عام  أكتوبر
 

من خالل معايير القطاع  02ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العام التالية: 

  (0242 فمبرنو )الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 

 
  02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرا  المعدلة في 

 
الفقرة 
 المتأثرة

 طبيعة
 األثر

 معيار التأثير

 0242نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 02
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 0220أكتوبر 
  02 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 عن األطراف ذا  العالقة ا اإلفااح
 المحتـويـا 

 الفقرة 

  الهدف

 0-4 ..................................................................................النطاق

 41-2 ............................................................................تعريفات

 1 ..................................................عائلة المقربينالء أعضاأحد 

 9-6 .....................................................موظفو اإلدارة الرئيسيون

 41-42 .......................................................ذات العالقةاألطراف 

 46 ..............................................الرئيسيينرواتب موظفي اإلدارة 

 41 .............................................................سلطة التصويت

 04-41 ......................................................ذات العالقةاألطراف موضوع 

 04 ..............................................رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين

 00 .............................................................................المادية

 24-00 ...........................................................................اإلفصاح

 06-01 ..........................................................السيطرةاإلفصاح عن 

 00-01 ................................ذات العالقةاألطراف العمليات مع اإلفصاح عن 

 24-02 ............................................موظفي اإلدارة الرئيسيين -اإلفصاح 

 20-20 .......................................................................تاريخ النفاذ 

  إرشادات التنفيذ

 02مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

 

 
 

 

 

 



عن األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  

   395 02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 الهدف في مبين "العالقة ذات عن األطراف اإلفصاحات " 02 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 02 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. تأثيرال في الفقرات جميع تتساوى. 20-4 والفقرات

 المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في
 إلختيار ا  أساس" واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  0 العام القطاع في الدولي
 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 األطراف ذات العالقة عن فصاحاتاإل

02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     191 

 الهـدف
 

حيثما العالقة ذات طراف األ بين عالقاتالاإلفصاح عن  هو ضمان وجود هذا المعيارإن الهدف من 
ذات منشأة وأطرافها التي تتم بين البالعمليات ، واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة تكون هناك سيطرة

لمركز المالي افهم المسائلة لتسهيل في ظروف معينة. وتطلب مثل هذه المعلومات ألغراض  العالقة
واألداء المالي  للمنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل. إن القضايا األساسية في اإلفصاح عن المعلومات 

المؤثرة بشكل كبير على المنشاة  وأتحديد األطراف المسيطرة  )أ(  هيالعالقة حول األطراف ذات 
 مع هؤالء األطراف.العمليات وتحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها حول )ب( مقدمة التقارير، 

 

  النطاق
 

بياناتها المالية على أساس االستحقاق المحاسبي أن  وتعرض يجب على المنشاة التي تعد .4
 الالة ذا األطراف مع عالقا  التعلقة بتطبق هذا المعيار في اإلفااح عن المعلوما  الم

 معينة تتم معهم. والعمليا  
 

 .ةالحكومياألعمال  مؤسسا ينطبق هذا المعيار على كافة منشآ  القطاع العام ما عدا  .0
 

الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .0
بأن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد  امالعالمحاسبة الدولية في القطاع 

 مؤسسات األعمالالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف 
 "عرض البيانات المالية".  4الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 تعريفـا 
 

 -للمعاني التالية المحددة لها: وفقا  في هذا المعيار  تستخدم الماطلحا  التالية .2
 

وهم  (Close members of the family of an individual) عائلة الفرد المقربينأفراد 
األقرباء المباشرون لشخص معين، أو أعضاء األسرة المباشرة الذين يتوقع أن يكون لهم 

 تهم مع المنشاة.تأثير على ذلك الشخص أو أن يتأثروا به في تعامال 
 

 -هم: (Key management personnel) موظفو اإلدارة الرئيسيون
 ؛ وفي المنشأةالحاكمة الهيئة جميع المدراء وأعضاء  (أ)
 الرقابة  األشخاص اآلخرين الذين لهم الاالحية ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه (ب)

ارة الرئيسيون هذا الشرط يلبي موظفو اإلدوعندما على أنشطة المنشأة مقدمة التقارير. 
 -فهم  يشملون:

، ويملك الاالحية ويتحمل الحاكمة على مستوى الحكومة ككلهيئة العضو في لل (4)
 ؛ أنشطة المنشأة مقدمة التقاريرلك ذوكمسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة 

 ؛ وأي من المستشارين الرئيسيين لذلك العضو (0)
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اإلدارة العليا للمنشاة مقدمة التقارير إال إذا تضمن  النقطة )أ( ذلك، مجموعة  (0)
 بما في ذلك المدير التنفيذي أو الرئيس الدائم للمنشأة مقدمة التقارير.

 

يعني اإلشراف على أنشطة المنشاة، مع الاالحية وتحمل المسؤولية  (Oversight) الرقابة
 أة.عن الرقابة أو ممارسة تأثير كبير على القرارا  المالية والتشغيلية للمنش

 
 أحد األطراف إذا كان األطراف ذا  العالقة يعني –(Related party) العالقةالطرف ذو 

أو كان له تأثير كبير على الطرف )ب( السيطرة على  الطرف اآلخر )أ( يملك القدرة على 
ومنشاة العالقة قرارا  مالية أو تشغيلية، أو إذا كان  منشأة الطرف ذي  إتخاذاآلخر عند 
 -ما يلي:العالقة تان لرقابة مشتركة. تشمل األطراف ذا  أخرى خاضع

 ،أو غير مباشر من خالل وسيط واحد أو أكثر ،المنشآ  التي تسيطر بشكل مباشر (أ)
 ؛  أو تكون مسيطر عليها من قبل المنشأة مقدمة التقارير ،على المنشأة مقدمة التقارير

في  اإلستثمارا  " 7 اع العامفي القطمعيار المحاسبة الدولي  أنظرالزميلة ) المنشآ  (ب)
 ؛(الزميلة"المنشآ  

األفراد الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حاة في المنشأة مقدمة التقارير  (ج)
ألي من  وكذلك أعضاء عائلة الفرد المقربينتجعلهم ذوي تأثير كبير على المنشأة، 

 ؛هؤالء األفراد

 ؛ ومقربينوأعضاء عائالتهم الموظفو اإلدارة الرئيسيون  (د)

التي يملك فيها أي من األشخاص المذكورين في الفقرتين )ج( و)د( حاة المنشآ  (  هـ(
ملكية كبيرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي يكون مثل هؤالء األشخاص قادرين 

 على ممارسة تأثير كبير عليها. 
 

الموارد أو حويل ت، هي (Related party transaction) العالقة ذا  األطراف عمليا  
. ويستثنى من تم تسعيرها أم البارف النظر عما إذا العالقة بين األطرف ذا   لتزاما اإل 

التي تتم مع أي منشأة أخرى تعتبر أنها طرف ذو العمليا   العالقة ذا األطراف العمليا  
ي تشكل جزء ا  على المنشأة مقدمة التقارير أو الحكومة التإقتااديألنها معتمدة  فقط العالقة

 منها فقط. 
 

 Remuneration of key management)رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين

personnel) ل عليها موظفو اإلدارة الرئيسيون بشكل مباشر ـأو فائدة يحال ـمقاب، هي أي
أو غير مباشر من المنشأة مقدمة التقارير مقابل الخدما  التي قدموها بافتهم أعضاء في 

 .المعدة للتقاريرأو بافتهم موظفون في المنشاة اكمة الحالهيئة 
 

)ألغراض هذا المعيار( هو القدرة على المشاركة ( Significant influence) التأثير الهام
قرارا  السياسة المالية والتشغيلية في منشأة معينة، ولكن ليس القدرة على السيطرة  إتخاذفي 

بطرق عديدة، وغالبا  ما يكون من خالل  ير الهامالتأثعلى تلك السياسا . ويمكن ممارسة 
مماثلة، ويمكن أن يمارس أيضا  من خالل حاكمة التمثيل في مجلس اإلدارة أو في هيئة 
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ضمن المعامال  المادية بين المنشآ  )ب( في عملية وضع السياسة وفي )أ(  المشاركة
االعتماد على المعلوما  الفنية. )د( وتبادل الموظفين اإلداريين أو )ج( ، قتااديةاإللمنشأة ا

ية إتفاقمن خالل الحاول على حاة ملكية أو بموجب قانون أو  تحقيق التأثير الهاميمكن 
للتعريف  وفقا   إفتراض وجود التأثير الهامتنص على ذلك. وفيما يتعلق بحاة الملكية، يتم 

 .7 في القطاع العامالوارد في معيار المحاسبة الدولي 
 

ماطلحا  المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا ُتستخدم ال
 المعرفة قائمة الماطلحا ، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 أعضاء العائلة المقربينأحد 
 

 العائلى المقربينالفرد على أنه من أعضاء  إعتبارجب يكون الحكم ضروريا  لتحديد ما إذا كان ي .1
كأن يكون الزوج أو  وبغياب معلومات عكس ذلك، لشخص معين ألغراض تطبيق هذا المعيار.

أحد األقرباء اآلخرين مغرب عن الشخص، يعتبر األشخاص التاليين أفراد أسرة وأقرباء مباشرين 
 العائلة المقربينتأثير. وذلك لتحقيق تعريف أفراد ويفترض بأن لهم تأثير أو أنهم واقعين تحت ال

 -لشخص معين:

 ؛نفس المنزلأو الطفل المعال أو قريب يعيش في الحياة الزوج أو شريك  (أ)

 ؛ والجد أو الجدة أو أحد األبوين أو الطفل غير المعال أو الحفيد أو األخ أو األخت (ب)

 جة أو أخت الزوج أو الزوجة. أو أخو الزوج أو الزو  ىأو الحم زوج أو شريك حياة اإلبن (ج)
 

 موظفو اإلدارة الرئيسيون
 

في المنشاة مقدمة التقارير الحاكمة هيئة اليشمل موظفو اإلدارة الرئيسيون كافة المدراء أو أعضاء  .6
حيث تتمتع تلك الهيئة بصالحية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأة. وعلى مستوى 

قد تتألف من ممثلين منتخبين أو معينين )مثل الرئيس أو لحاكمة االهيئة  فإن، الحكومة ككل
 الحاكم أو الوزراء أو المستشارين أو أعضاء اللجنة العليا أو مرشحيهم(.

 

الحاكمة الهيئة من عندما تكون المنشأة خاضعة لإلشراف العام من قبل ممثل منتخب أو معين  .1
ل أحد موظفي اإلدارة الرئيسيين إذا تضمن لها المنشاة، يعد هذا الممثتنتمي للحكومة التي 

اإلشراف الذي يقوم به صالحية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأة. وفي العديد من 
السلطات قد ال يملك المستشارون الرئيسيون لذلك الشخص السلطة القانونية الكافية أو أي سلطة 

هم إعتبار وفي سلطات أخرى قد يتم  ،سيينموظفي اإلدارة الرئي كافية حتى يصنف ضمن أخرى
على المنشأة.  يسيطرمع الشخص الذي  من موظفي اإلدارة الرئيسيين ألن لهم عالقة عمل مميزة

أو السيطرة ولذلك يكون لهم الحق في االطالع على معلومات خاصة، ويمكنهم أيضا  ممارسة 
مستشارا  رئيسيا  يعتبر إذا كان الفرد في تقييم ما  الشخصي نفوذ كبير على المنشأة. ويلزم الحكم
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ذا ما كان هذا المستشار يلبي تعريف موظف اإلدارة الرئيسي، أو كان أحد األطراف ذات  وا 
 . العالقة

 

تخطيط ال ومسؤولية والمدير التنفيذي ومجموعة اإلدارة العليا صالحيةالحاكمة الهيئة إن لكل من  .1
دارة موا تحقيق األهداف الكلية  رد المنشأة إلى جانب مسؤوليةوالرقابة على أنشطة المنشأة، وا 

موظفي اإلدارة الرئيسيين يتضمنوا المدير التنفيذي ومجموعة اإلدارة العليا  فإنللمنشأة. وعليه، 
. وفي بعض السلطات، ال يكون للموظفين المدنيين الصالحية المقدمة للتقاريرفي المنشأة 

وذلك إدارة رئيسيين )كما تم تعريفهم في هذا المعيار(  والمسؤولية الكافية لكي تجعلهم موظفي
. وفي مثل هذه الحاالت، يتألف هي الحكومة كوحدة واحدةالمنشأة مقدمة التقارير عندما تكون 

والذين يتحملون أكبر قدر الحاكمة الهيئة موظفو اإلدارة الرئيسيون من األعضاء المنتخبين في 
 إليهم غالبا  بـ " الوزراء الحكوميين" فقط.من المسؤولية أمام الحكومة ويشار 

 

من أفراد من المنشأة المسيطرة  قتصاديةقد تتألف المجموعة اإلدارية العليا في إحدى المنشآت اإل .9
 .قتصاديةالمنشأة اإل افي مجموعهتشكل ومنشآت أخرى 

 

 العالقةاألطراف ذا   
شكلها وليس  عالقةالمراعاة جوهر ، يجب العالقة ممكنة مع األطراف ذاتعالقة عند دراسة كل  .42

 .القانوني
 

من الضروري  فإنهعندما تشترك منشأتان بنفس العضو ضمن موظفي اإلدارة الرئيسيين لديهما،  .44
مراعاة إمكانية، وتقدير احتمالية، أن يكون لهذا الشخص تأثيرا  على سياسات المنشأتين في 

من موظفي اإلدارة الرئيسيين ال ينشئ تعامالتهما المشتركة. ولكن مجرد وجود عضو مشترك ض
 .عالقةالبالضرورة صلة مع طرف ذو 

 

 -:العالقةذات ضمن سياق هذا المعيار، ال يعتبر األشخاص التالين أطراف  .40

 ؛ والممولون ضمن سياق عملهم في ذلك الخصوص ( 4) (أ)

 ؛التجاريةتحادات إلا ( 0)

لك التعامالت فقط )مع أنهم قد مع المنشأة وبموجب تعتيادية إلاضمن سياق تعامالتهم  
 ؛ ويحدون من حرية عمل المنشاة أو يشاركوا في عملية صنع القرار في هذه المنشاة(

 وكالة فقط. عالقةمعها  عالقةالالمنشأة التي تكون )ب(          
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أو الحاكمة الهيئة عندما يكون شخص ما عضوا  في  ذات العالقةقد تنشأ عالقات األطراف  .40
دور في القرارات المالية والتشغيلية في المنشاة مقدمة التقارير. وقد تنشأ هذه العالقات يكون له 

، وغالبا  عالقةالوالطرف ذي المقدمة للتقارير أيضا  من خالل عالقات عمل خارجية بين المنشأة 
 . قتصاديةاإل تكاليةما تتضمن مثل هذه العالقات درجة من اإل

 
 

، عندما تعتمد منشأة معينة على منشأة أخرى  في حجم كبير من قتصاديةاإل تكاليةتحدث اإل .42
لوحدها إلى السيطرة أو النفوذ  اإلتكالية اإلقتصادية تمويلها أو لبيع منتجاتها وخدماتها، وال تؤدي

وبناء  . عالقة مع طرف ذو عالقةالكبير وبالتالي فمن غير المحتمل أن تؤدي بذاتها إلى نشوء 
أو الموزع أو الوكيل العام الذين صاحب اإلمتياز أو المورد أو  الوحيد الزبونن إذلك، فعلى 

 ذات عالقةتتعامل معهم إحدى منشآت القطاع العام بقدر كبير من األعمال ال يعتبروا أطراف 
مع عوامل أخرى  قتصاديةاإل تكاليةالناتجة فقط. ولكن قد تؤدي اإل قتصاديةاإل تكاليةبسبب اإل

 تكالية. ويلزم الحكم لتقييم تأثير اإلعالقةطرف ذي عالقة مع وبالتالي  إلى نشوء نفوذ كبير
ا  على منشأة أخرى، إقتصادي، فعندما تكون المنشأة مقدمة التقارير متكلة عالقةالعلى  قتصاديةاإل

 . تكاليةيجدر بها اإلفصاح عن وجود هذه اإل

 

أعضاء فو اإلدارة الرئيسيون أو المنشآت التي يملكها موظ ذات العالقةيتضمن تعريف األطراف  .41
في المنشآت التي  )أو من يعادل هؤالء المساهمين الرئيسيينلهؤالء األشخاص أو  األسرة المقربة

 عالقةال( في المنشأة مقدمة التقارير. كما يشمل تعريف الطرف ذي هيكل ملكية رسمي يوجد بها
وذ كبير على طرف آخر. وفي القطاع الحاالت التي يكون فيها طرفا  واحدا   قادرا  ممارسة نف

العام، قد يمنح شخص ما أو منشأة ما مسؤولية اإلشراف على المنشأة مقدمة التقارير األمر الذي 
على القرارات المالية والتشغيلية التي تتخذها المنشأة  تأثير هاميجعل هذا الشخص أو المنشأة ذو 
 التأثير الهامه القرارات. ويتضمن تعريف على هذ السيطرةمقدمة التقارير ولكن ال يعطيهما 

 ألغراض هذا المعيار المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة.

 

 رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

تتضمن رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين الرواتب التي يحصل عليها األفراد من المنشأة مقدمة  .46
أو الحاكمة الهيئة رير بصفتهم أعضاء في التقارير مقابل خدمات قدموها للمنشاة مقدمة التقا

بشكل مباشر أو غير مباشر من المنشاة مقابل خدمات بأي صفة المنافع المأخوذة موظفين. أما 
تعريف رواتب موظفي اإلدارة تلبي ال الحاكمة الهيئة صفة موظف أو عضو في  بإستثناءأخرى 

 بعض أنواعاإلفصاح عن تطلب  02قرة الف فإنالرئيسيين في هذا المعيار. وعلى الرغم من ذلك، 
تعطى فقط ات إعتبار األخرى. ويستثنى من رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين أي المنافع هذه 

مثل تعويض  ،كتعويض عن مصاريف تكبدها هؤالء األفراد لصالح المنشاة مقدمة التقارير
 تكاليف اإلقامة المرتبطة برحالت العمل. 
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 سلطة التاوي 
  
أية أفرد يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة  عالقةاليف األطراف ذات  يتضمن تعر  .41

المنشأة مقدمة التقارير مما يمنحهم حق ممارسة نفوذ كبير على  فيمن سلطة التصويت 
سلطة تصويت منشأة معينة عندما يكون لمنشأة قطاع عام من المنشأة. ويمكن أن تنشأ الحصة 

 ء أو لوكالة حكومية حصص في هذا المنشأة. شركة ويكون ألحد الوزرا هيكل

 

 ذا  العالقةاألطراف موضوع 
 

 -في القطاع العام لألسباب التالية: ذات العالقةتنشأ عالقات األطراف  .41

خضوع الوحدات اإلدارية للتوجيه الكلي من الحكومة التنفيذية وبالتالي البرلمان أو الهيئة  (أ)
عينين، وتعمل مع بعضها لتحقيق سياسات المنتخبين أو الم المسئولينمن الحاكمة 
 ؛الحكومة

المختلفة  في سبيل تحقيق األجزاءقيام الدوائر الحكومية والوكاالت بتنفيذ األنشطة الالزمة  (ب)
لمسؤولياتهم وأهدافهم غالبا  من خالل منشآت مسيطر عليها بشكل منفصل، ومن خالل 

 ؛ ونفوذ كبيرفيها منشآت يكون لهم 

عضاء اآلخرون المنتخبون أو المفوضون من الحكومة والمجموعة فرض الوزراء أو األ (ج)
 اإلدارية العليا نفوذا  كبيرا  على عمليات دائرة أو وكالة معينة.

 

المنطوية ضمن تلك  الصلةو والعمليات معه  عالقةالعالقات طرف ذي  بعض إن اإلفصاح عن .49
بيانات المالية التي تقدمها ويمكن المستخدمين من فهم الالمسائلة ضروري ألغراض العمليات 

 -المنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل، وذلك لألسباب التالية:

على طريقة عمل المنشأة مع منشآت أخرى لتحقيق  عالقةالعالقات الطرف ذي تؤثر  (أ)
 الطريقة التي تتعاون فيها مع منشآت أخرى لتحقيق األهداف وعلىأهدافها الفردية، 

 الجماعية أو المشتركة؛

أو  ،عالقةالالطرف ذو  مع عالقاتالمكانية تعرض منشأة معينة إلى مخاطر بسبب إ  (ب)
 ؛لم تكن متاحة في حال غياب هذه العالقات جديدة فرصخلق 

ال يدخل فيها األطراف الذين ليس لهم عمليات في  ذات العالقةإمكانية دخول أطراف  (ج)
ك التي كان من الممكن بشروط مختلفة عن تلعمليات هم على إتفاق، أو إمكانية عالقة

. ويحدث هذا بشكل متكرر في الدوائر ذات العالقةتوفرها بشكل طبيعي لألطراف غير 
السلع والخدمات فيما بينها بأقل من التكلفة الكاملة تحويل والوكاالت الحكومية التي يتم 

تقارير كجزء من اإلجراءات التشغيلية المعتادة والتي تتم لتحقيق أهداف المنشأة مقدمة ال
والحكومة. ويتوقع أن تستغل الحكومات ومنشآت القطاع العام الموارد بكفاءة وفعالية 
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، وأن تتعامل مع األموال العامة بأعلى مستويات النزاهة. إن وجود المرغوبةوبالطريقة 
يعني أن أحد األطراف يمكنه السيطرة أو التأثير  ذات العالقةألطراف مع اعالقات ال

بما يفيد أحد العمليات أنشطة الطرف اآلخر. وهذا يوفر فرصة لتنفيذ على فعال بشكل 
 األطراف على حساب الطرف اآلخر. 

 

والشروط التي تم تنفيذ هذه  ذات العالقةاألطراف  العمليات معإن اإلفصاح عن أنواع معينة من  .02
لمالي واألداء على المركز االعمليات بموجبها يساعد المستخدمين في تقييم تأثير هذه العمليات 

المالي لمنشأة معينة وقدرتها على توريد خدمات متفق عليها. كما يضمن هذا اإلفصاح شفافية 
 .ذات العالقةالمنشأة في التعامل مع األطراف 

 

 رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 عن مسئولونالمسؤولية في المنشأة، فهم  يتولون فيهايشغل موظفو اإلدارة الرئيسيون مراكز  .04
واإلدارة التشغيلية في منشأة معينة وتوكل إليهم صالحيات مهمة. وتحدد  ستراتيجيالتوجه اإل

رواتبهم غالبا  بموجب قانون أو محكمة مستقلة أو هيئة أخرى مستقلة عن المنشأة مقدمة التقارير. 
لهم أو التي تتدفق  منافع الوظيفةوعلى الرغم من ذلك فقد تمكنهم مسؤولياتهم من التأثير على 

رواتب )أ( . ويستلزم هذا المعيار القيام بإفصاحات معينة عن يرتبطون بها  لألطراف التي
والقروض المقدمة )ب( خالل فترة التقرير،  وأعضاء عائلتهم المقربينموظفي اإلدارة الرئيسيين 

التي مات الخد بإستثناءالممنوحة لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها للمنشأة  والمكافآت)ج( لهم 
طلبه هذا ي . ويضمن اإلفصاح الذيأو كموظفينالحاكمة الهيئة اء في ـم أعضـيقدمونها كونه

تطبيق الحد األدنى من مستويات الشفافية على رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين المعيار 
 وأقرباؤهم المباشرين.

 

 المادية
 

إفصاح منفصل للبنود المادية. ويمكن القيام ب 4 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  .00
العمليات مع تحديد مادية بند معين بالرجوع إلى طبيعة وحجم هذا البند. وعند تقييم المادية في 

 عالقةالبين المنشأة مقدمة التقارير والطرف ذي  عالقةال، فقد تعني طبيعة ذات العالقةاألطراف 
 النظر عن حجم هذه المعاملة. بغض ة ماديهي المعاملة هذه نفسها أن العملية وطبيعة 

 اإلفااح
 

عن  فصاحدول اإلالرسمية األخرى في عدة  التقارير المالية إعدادالقوانين وقواعد تتطلب  .00
البيانات  معلومات وعمليات تتعلق ببعض فئات األطراف ذات العالقة مع األطراف ذات العالقة

ويتم التركيز بشكل خاص على  .وميالقطاع الحك مؤسساتالمالية لمنشآت القطاع العام و 
ومع مجموعتها اإلدارية العليا وخصوصا  الحاكمة المنشأة مع مدرائها أو أعضاء هيئتها عمليات 
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الهيئة بسبب مسؤوليات االئتمان التي يتوالها المدراء وأعضاء )أ( . وذلك وقروضهمرواتبهم 
طات الكبيرة التي يتمتعون بها بسبب السل)ب( والمجموعة اإلدارية العليا، وكذلك الحاكمة 

بخصوص استغالل موارد المنشأة. وفي بعض السلطات، يتم تضمين متطلبات مماثلة في 
 القوانين واألنظمة المعمول بها في منشآت القطاع العام.

 

مع األطراف العمليات اإلفصاح عن  في القطاع العامكما تتطلب بعض معايير المحاسبة الدولية  .02
من إفصاح عن  4 في القطاع العامومثال ذلك ما يطلبه معيار  المحاسبة الدولية . عالقةال ذات 

وغيرهم من األطراف  .والمنشآت الزميلة ،المبالغ المدفوعة والمقبوضة من المنشآت المسيطرة
"البيانات المالية الموحدة  6 في القطاع العام. أما معيار المحاسبة الدولي عالقةالذات  

يتطلبان اإلفصاح عن قائمة بالمنشآت  1 في القطاع العامار المحاسبة الدولي ومعي "والمنفصلة
 . والمنشآت الزميلةالمسيطر عليها 

 

  السيطرةاإلفااح عن 
بارف النظر عما  ذا  العالقةالعالقا  مع األطراف عن يجب اإلفااح  فإنهعند وجود سيطرة  .01

 . أم ال ذا  العالقةاألطراف  عمليا  بينإذا كان  هناك 
 

على  ذات العالقةاألطراف مع عالقات الليتمكن قارئ البيانات المالية من تكوين فكرة عن تأثير  .06
عندما  ذات العالقةاألطراف  مع عالقاتالالمنشاة مقدمة التقارير، من المالئم اإلفصاح عن 

ا هذأم ال.  ذات العالقةمع األطراف عمليات بصرف النظر عما إذا كانت هناك  توجد سيطرة
سمالمنشآت المسيطر عليها و  ءأسماويتضمن اإلفصاح عن  سمالمنشأة المسيطرة الحالية و  ا   ا 

 المنشأة المسيطرة النهائية إذا وجدت.
 

 ذا  العالقةاألطراف العمليا  مع اإلفااح عن 
 عالقةالالتي تقع ضمن العمليا   بإستثناء ذا  العالقةالتي تتم بين األطراف  في العمليا  .01

الشروط  أقل أو أكثر تفضيال منلشروط  وفقا  / المستلم الزبون عالقةالأو المورد طبيعية مع ال
المتوقع منطقيا  اعتمادها من قبل المنشأة إذا تعامل  مع ذلك الفرد أو المنشاة على أساس 

يجب أن تفاح عن كل مما المقدمة للتقارير المنشأة  فإنتجاري بح  تح  نفس الظروف، 
 -يلي:

 ؛ذا  العالقةاألطراف  مع عالقا الطبيعة  )أ(

 ؛ وحدث التي العمليا  أنواع  )ب(

الالزمة لتوضيح أهمية هذه المعامال  لعمليا  المنشأة والكافية العمليا  و عناار  )ج(
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لتمكنها من تقديم بيانا  مالية تحتوي على معلوما  مناسبة وموثوقة ألغراض انع 
 .والمسائلةالقرار 

 

إلى إفصاحات من  ذات العالقةاألطراف العمليات مع ثلة على حاالت قد تؤدي فيها فيما يلي أم .01
 -قبل المنشاة مقدمة التقارير:

 ؛تقديم الخدمات أو استالمها (أ)

 ؛/ بيعها )السلع الجاهزة أو غير الجاهزة(تحويلهاشراء السلع أو  (ب)

 ؛/ بيعهاتحويلهاشراء الممتلكات وغيرها من األصول أو  (ج)

 ؛ةالوكال إتفاقات (د)

 ؛اإليجار إتفاقات  (هـ)

 ؛البحث والتطوير تحويل)و(   
 ؛الترخيص إتفاقات)ز(   

كانت نقدية أو عينية  التمويل )بما في ذلك القروض ومساهمات رأس المال والمنح سواء  (  ح)
 ؛ ومشاركة التكلفة( إتفاقاتوغيرها من أشكال الدعم المالي بما في ذلك 

 .تعهديةالضمانات والتأمينات ال(   ط)
 

العمليات تتعامل منشآت القطاع العام مع بعضها البعض يوميا بشكل مكثف. وقد تجري هذه  .09
مقابل تكلفتها أو بأقل من تكلفتها أو مجانا ، فعلى سبيل المثال قد تقدم دائرة حكومية للخدمات 

شراء  اإلدارية مكتب مجاني لدوائر أخرى، أو قد تعمل منشأة من منشآت القطاع العام كوكيل
ستعادة أكثر من إلمنشآت قطاع عام أخرى، وفي بعض نماذج الحكومة، قد يكون من الممكن 

وذلك ألنها تخضع لسيطرة  ذات عالقةتقديم الخدمة. إن الدوائر هي أطراف عند التكلفة الكاملة 
، إال أن اإلفصاح عن ذات العالقةاألطراف العمليات مع تعريف العمليات مشتركة، وتلبي هذه 

متوافقة مع العمليات تكون )أ( بين هذه المنشآت غير مطلوب عندما العمليات معلومات حول 
لشروط تعتبر طبيعية لمثل هذه  وفقا  وتنفذ )ب( العالقات التشغيلية الطبيعية بين المنشآت، 

من متطلبات  ذات العالقةاألطراف العمليات مع  إستثناءوفي مثل هذه الظروف. إن العمليات 
منشآت القطاع العام تعمل معا   أن يعكس الحقيقة التي مفادها 01ح الواردة في الفقرة اإلفصا

خدمات من قبل منشآت القطاع الاآلليات المختلفة لتقديم  بوجودلتحقيق أهداف مشتركة، ويقر 
 ذات العالقةاألطراف العمليات مع العام في سلطات مختلفة. ويتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن 

ذلك المقاييس التشغيلية الموضوعة في  بإستثناءلمقياس آخر  وفقا  العمليات تم تلك عندما ت
 .اإلختصاص

 

والتي يلزم اإلفصاح عنها لتحقيق  ذات العالقةاألطراف بعمليات تتضمن المعلومات المتعلقة  .02
 -ذي الغرض العام كل مما يلي: التقارير المالية إعدادأهداف 
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. ومثال ذلك، العملياتالمشمولة بهذه  ذات العالقةف مع األطراالعالقة وصف طبيعة  (أ)
المسيطرة أو المنشآت المسيطر عليها أو منشأة  العالقة مع المنشأةوصف فيما إذا كانت 

 ؛خاضعة لسيطرة مشتركة أو موظف إداري رئيسي

، فئات العمليات العامةمن فئة ضمن كل  ذات العالقةاألطراف العمليات مع وصف  (ب)
 أو تلك الفئة من العملياتأو نسبة من محدد كانت مبلغ نقدي  سواء  ات الفئوبيان حجم 

 ؛ أرصدة حسابات أو كليهما

، بما في ذلك اإلفصاح عن ذات العالقةمع األطراف  العامة للعملياتملخص للشروط  (ج)
مماثلة مع أطراف من في عمليات بشكل طبيعي الموجودة الفرق بين هذه الشروط وتلك 

 و؛ عالقةالغير ذوي 

 .القائمةالمبالغ أو الحصص المالئمة للبنود  (د)
 

معينة تتم بين عمليات من هذا المعيار القيام بإفصاحات إضافية حول  02تتطلب الفقرة   .04
 كليهما. أو وأعضاء أسرته المقربينالمنشأة وأحد موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 

إذا لزم القيام بإفااحا   إالإجمالي يجوز اإلفااح عن البنود ذا  الطبيعة المتشابهة بشكل  .00
 .المسائلة وإلغراضالقرار إتخاذ منفالة لتقديم معلوما  مناسبة وموثوقة ألغراض 

 

غير  إقتصاديةالتي تتم بين أعضاء منشاة  ذات العالقةاألطراف عمليات إن اإلفصاح عن  .00
نشاة ضروري في البيانات المالية الموحدة وذلك ألن هذه البيانات تعرض معلومات حول الم

ذات األطراف عمليات المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها كمنشأة واحدة مقدمة التقارير. أما 
 وفقا  ها عند التوحيد إستبعادفيتم  واحدة إقتصادية التي تحدث بين المنشآت ضمن منشاة العالقة

لزميلة التي مع المنشآت االعمليات  إستبعاد. وال يتم 6 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي 
تتطلب إفصاح منفصل على  فإنهاتتم المحاسبة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية، وبالتالي 

 .ذات العالقةأطراف عمليات أنها  إعتبار
 

 موظفو اإلدارة الرئيسيون –اإلفااح
 

 -يتعين على المنشاة اإلفااح عما يلي: .02
 

 لذين يتم تحديدهم على أساساو إجمالي رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين وعدد األفراد  (أ)
لعاملين بدوام كامل، ويحالون على رواتب ضمن هذه الفئة مع إظهار الفئا  ل مكافئ

 ؛الرئيسية لموظفي اإلدارة الرئيسيين بشكل منفال وتقديم واف لكل فئة

لموظفي اإلدارة الرئيسيين  األخرى المقدمةالمبلغ اإلجمالي لكافة الرواتب والتعويضا   (ب)
 والذي تدفعه المنشأة المقربين لموظفي اإلدارة الرئيسيين سرة األوأعضاء 
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خالل فترة التقرير مع بيان المبالغ اإلجمالية المقدمة لكل مما يلي،  مقدمة التقارير
 -وبشكل منفال:

 ؛ وموظفو اإلدارة الرئيسيون (1)
  ؛ ولموظفي اإلدارة الرئيسيينالمقربين أفراد األسرة  (0)

 

 تكون متاحة بشكل كبير لغير موظفي اإلدارة الرئيسيين، فيما يخص القروض التي ال (ج)
للعامة بشكل واسع، ولكل عضو من أعضاء اإلدارة الرئيسيين المعروفة والقروض غير 

 -لموظفي اإلدارة الرئيسيين:المقربين وكل فرد من أفراد األسرة 

 ؛حجم القروض المقدمة خالل الفترة وشروط هذه القروض في ذلك الوق  (4)

 ؛القروض المسددة خالل الفترةمبالغ  (0)

 ؛ وفي نهاية فترة التقرير لكافة القروض والذمم الرايد (0)

 أو مجموعة الحاكمة الهيئة عندما ال يكون الفرد مدير أو عضو من أعضاء  (2)
 .باألفراد أو بالمجموعةهذا الفرد  عالقةاإلدارة العليا، اإلفااح عن 

 

التي تحدث  ذات العالقةاألطراف عمليات مع من هذا المعيار اإلفصاح عن  01تتطلب الفقرة  .01
اري" الذي يتوافق مع الشروط التشغيلية الموضوعة ـ"األساس التج بإستثناءعلى أساس آخر 

معينة مع موظفي اإلدارة  عملياتللمنشأة. كما يتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن معلومات عن 
مالت على أساس تجاري يتوافق مع تمت هذه المعا ، سواء  02الرئيسيين المحددين في الفقرة 

 الشروط التشغيلية المعمول بها في المنشاة أم ال.

 

على أساس دوام كامل أو جزئي، ويلزم تقدير عدد  يكونوا معينين موظفي اإلدارة الرئيسيين إن .06
)أ( على أساسي يعادل  02للفقرة  وفقا  األفراد الذين تم اإلفصاح عن أنهم يحصلون على رواتب 

الكامل. وستقدم المنشآت إفصاحات منفصلة حول الدرجات الرئيسية لموظفي اإلدارة الدوام 
منفصلة عن مجموعة حاكمة الرئيسيين، فعلى سبيل المثال، عندما يكون لمنشأة معينة هيئة 

إدارتها العليا يتم اإلفصاح عن رواتب المجموعتين بشكل منفصل. وعندما يكون الفرد عضو في 
المجموعتين هاتين  ي مجموعة اإلدارة العليا، يتم شمول هذا الفرد في واحدة منوفالحاكمة الهيئة 

فقط ألغراض هذا المعيار. وتقدم فئات موظفي اإلدارة الرئيسيين المحددة في تعريف "موظفي 
 اإلدارة الرئيسيين" دليال  لتحديد درجات موظفي اإلدارة الرئيسيين.
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يسيين مجموعة من المنافع المباشرة وغير المباشرة. موظفي اإلدارة الرئمكافآت قد تتضمن  .01
وعندما يكون من الممكن تحديد تكلفة هذه المنافع، يتم تضمين هذه التكلفة في إجمالي الرواتب 

أفضل يتم عمل  فإنه هذه المنافع قيمة المفصح عنها، أما عندما ال يكون من الممكن تحديد
ويتم تضمينه في إجمالي  قريرتة أو المنشأة المقدمة للتقدير ممكن للتكاليف التي تتحملها المنشأ

 الرواتب المفصح عنها.
 

لقياس منافع الموظفين. ويمكن الحصول  في القطاع العامال يوجد حاليا  معيار محاسبة دولي  .01
. "منافع الموظفين"، 49موظفين من معيار المحاسبة الدولي العلى إرشاد حول قياس منافع 

غير النقدية التي يمكن قياسها بموثوقية في المبلغ اإلجمالي لرواتب ات التعويضوعند تضمين 
اإلفصاح يتم في المالحظات حول البيانات  فإنموظفي اإلدارة الرئيسيين المفصح عنه للفترة، 
 المالية عن أساس قياس الرواتب غير النقدية. 

 

لمقدمة لموظفي اإلدارة يتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن معلومات معينة حول شروط القروض ا .09
 -لموظفي اإلدارة الرئيسيين، وذلك عندما تكون هذه القروض:المقربين الرئيسيين وأفراد العائلة 

 ؛ وغير متاحة بشكل كبير لألشخاص من خارج نطاق مجموعة اإلدارة الرئيسية (أ)

فراد متاحة بشكل كبير خارج نطاق مجموعة اإلدارة الرئيسية ولكنها غير متوفرة لعامة األ (ب)
 على نحو واسع.

 

لتحديد أي  شخصي . وقد يلزم إجراء حكمالمسائلةيلزم اإلفصاح عن هذه المعلومات ألغراض 
القروض يجب اإلفصاح عنها لتلبية متطلبات هذا المعيار. ويجب إجراء هذا الحكم بعد مراعاة 

 .تقديم التقارير الماليةوبطريقة تنسجم مع تحقيق أهداف  ذات العالقةالحقائق 
 

)أ( من هذا المعيار اإلفصاح عن إجمالي رواتب موظفي اإلدارة الرئيسيين.  02تتطلب الفقرة  .22
وأعضاء مجموعة اإلدارة العليا الحاكمة الهيئة ويشمل موظفو اإلدارة الرئيسيون المدراء وأعضاء 

في المنشاة على رواتب أو الحاكمة الهيئة في المنشأة. وقد يحصل المدير أو أحد أعضاء 
صفته كمدير أو عضو في  بإستثناءتعويضات من المنشاة مقابل خدمات قدموها بصفة أخرى 

( 4)ب( ) 02في المنشاة أو كموظف من موظفي هذه المنشأة. وتتطلب الفقرة الحاكمة الهيئة 
 من الرواتب أو التعويضات.  لهذه الفئةمن هذا المعيار اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي 

 

لموظفي اإلدارة الرئيسيين على موظفي اإلدارة الرئيسيين أو يتأثرون المقربين سرة قد يؤثر أفراد األ .24
( من هذا المعيار اإلفصاح 0)ب( ) 02بمعامالتهم مع المنشأة مقدمة التقارير. وتتطلب الفقرة 

لموظفي اإلدارة المقربين عن مجموع الرواتب والتعويضات المقدمة خالل الفترة ألفراد األسرة 
 يين.الرئيس
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 تاريخ النفاذ

على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانا  المالية السنوية التي تغطي الفترا  التي تبدأ  .20
أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قام  المنشأة  0222يناير في األول من 

 اإلفااح عن ذلك.   يجب عليها  0222يناير  1بتطبيق هذا المعيار للفترا  التي تبدأ قبل 

  
ستحقاق المحاسبي كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية إلمنشأة معينة أساس اتتنبأ عندما  .20

هذا المعيار  فإن، هذا المعيار نفاذبعد تاريخ  التقارير المالية إعدادألغراض  في القطاع العام
تبني أساس رات التي تبدأ في تاريخ على البيانات المالية السنوية للمنشاة والتي تغطي الفت ينطبق

 .اإلستحقاق أو بعده

 

 

 

 



عن األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  

 642 02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 إرشادا  التنفيذ
 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 66معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ هذهرافق ت
 

 الحكومة س –اإلفااحا  
 إن اإلفصاحات التالية تمت في البيانات المالية للحكومة س.

 

 (01سيطر عليها )الفقرة المنشآت الم
 -مقدمة التقارير:ال التالية على المنشآت تسيطر الحكومة

 

والخدمات والدفاع والعدل والعمل والشرطة والبريد  جتماعيةالدوائر والهيئات الحكومية: التعليم والشؤون اإل
 الدوائر والهيئات(. حدد جميعو الخزينة/ المالية. الدائرة س والهيئة س ص ع )

 

 مؤسسات حددالحكومية ) تصاالتاإلووكالة : شركة الكهرباء الحكومية األعمال الحكومية اتمؤسس
 (.األعمال الحكومية

 

 " والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة  " 6 في القطاع العام)مالحظة: يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
 القيام بإفصاحات معينة عن عدد من المنشآت المسيطر عليها(.

 

 (01)الفقرة  ذات العالقةاألطراف  مع ملياتالع
 

، وتؤجر المنازل المماثلة للمنزل الذي العاصمة الوطنيةحصل أحد الوزراء على منزل بدون إيجار في 
قدم للوزير بحوالي ع من وحدات العملة سنويا . إن تقديم مكان لإلقامة ال يدخل ضمن راتب الوزير وال 

مجانية للوزراء، لكن في هذه الحالة كان من الضروري تقديم مكان إقامة  تقدم الحكومة عادة أماكن إقامة
 للوزير في العاصمة. 

 

وزير آخر في مجلس الوزراء. وتؤجر السيارات المماثلة لها  حياة وتم توفير سيارة بدون إيجار لشريك
 حياة إيجار لشركاءعادة بحوالي ك من وحدات العملة سنويا . وال تقدم الحكومة في العادة سيارات دون 

 الوزراء.
 

 (02موظفو اإلدارة الرئيسيون )الفقرة 
 

 )أ(( 02الرواتب )الفقرة 
 

 02 في القطاع العامإن موظفي اإلدارة الرئيسيين )كما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي 
الحاكمة الهيئة ( هم أعضاء مجلس الوزراء الذين يشكلون  "ذات العالقةاألطراف  عن فصاحاتاإل"

لعاملين على ل محددة على أساس مكافئللحكومة س. فيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجلس الوزراء 
 -أساس دوام كامل ويحصلون على رواتبهم من الحكومة س:

 
 
 
 

 س مليون إجمالي الرواتب

 ص من األشخاص عدد األشخاص



قةاألطراف ذات العالعن فصاحات اإل  

 644  02المحاسبة الدولي في القطاع العام  لمعيارإرشادات التنفيذ   

 اإلدارة مجموعة خارج خاصألش( واسع نطاق على المعروفة أو/و) واسع بشكل المتاحة القروض
 ((ج)42 الفقرة) الرئيسة

 
فيما يلي بيان لمبالغ هذه القروض المقدمة والمسددة خالل الفترة، إضافة إلى األرصدة القائمة عند نهاية 

 الفترة:
 

 الرصيد المسدد المقدم قيمة القرض الفرد إسم

 ل ك ي المحترم أ ب ج 

 ع ن م السيدة. ف س ل
 ظ ص ف المحترم د
 ش ر ق المحترم ي

 
 والشروط األحكام 

 

 ئدةاالف س% سنويا ، وهي أقل من سعربسعر فائدة حصل المحترم أ ب ج، وزير النقل، على قرض 
 ص %. وتبلغ مدة القرض ع من السنوات.بمقدار  يالسوق

 

لوزير الصحة، على قرض من الحكومة. وهذا القرض يدفع  حياة حصلت السيدة. ف س ل، وهي شريكة
 س% سنويا  وهو سعر اإلقراض الحكومي الحالي.بسعر فائدة على ن من السنوات 

 
تسمح الرواتب المخصصة لوزراء المجلس وهم المحترم د والمحترم ي بأخذ قرض حكومي حتى أ من 

 ص% سنويا لشراء سيارة.بسعر فائدة السنوات 
 

 ((ب)42 الفقرة) المباشرين ئالتهمعا وأفراد الرئيسيين اإلدارة لموظفي المقدمة األخرى التعويضا 
 

خالل فترة التقرير قدمت الحكومة رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة ص )وحدات عملة( ألفراد األسرة 
لموظفي اإلدارة الرئيسيين. ويتكون هذا المبلغ من رواتب موظفي الحكومة الذين هم أفراد األسرة المقربين 
 ألعضاء مجلس الوزراء. المقربة 

 
 الحكومية س ص عالوكالة  –اح اإلفا

منفصلة ألغراض الحكومية س ص ع، وهي منشأة للوكالة إن هذه اإلفصاحات تتم في البيانات المالية 
 .تقديم التقارير

 

 (01المنشآت المسيطر عليها )الفقرة 
 مسيطر عليها من قبل الدائرة س، والدائرة س مسيطر عليها من قبل الحكومة س.الوكالة إن 
 

 .أعمال حكوميعلى وحدة الخدمات اإلدارية والتي هي مشروع الوكالة  تسيطر
 



عن األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  

 640 02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

تقديم  "المنفصلة"البيانات المالية الموحدة و  6 في القطاع العام)مالحظة: يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
 إفصاحات معينة عن بعض المنشآت المسيطر عليها(.

 

 (01)الفقرة  ذات العالقةاألطراف العمليات مع 
يترتب عليه دفع اإليجار. وتؤجر المنازل المماثلة لذلك المنزل بحوالي  أنمنزال  للوزير دون الوكالة م تقد

، الوكاالت الحكوميةع من وحدات العملة سنويا . إن تقديم المنزل ال يدخل ضمن راتب الوزير وال تقدم 
 .بتقديم المنزلمة س لكن في هذه الحالة نصحت الحكو و كإجراء تشغيلي، أماكن إقامة للوزراء، 

 

 (02موظفو اإلدارة الرئيسيون )الفقرة 
 

 )أ(( 42الرواتب )الفقرة 
 

 02 في القطاع العاميتألف موظفو اإلدارة الرئيسيون )كما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي 
حاكمة الالهيئة س ص ع من كل من: الوزير وأعضاء للوكالة "( ذات العالقةاألطراف  عن فصاحاتاإل"

أعضاء  عينتهم الحكومة س، أما المدير التنفيذي الحاكمة الهيئة وأعضاء مجموعة اإلدارة العليا. وتضم 
ليسوا أعضاء فيها. وال يحصل الحاكمة لكنهم الهيئة والمدير المالي التنفيذي فيحضرون اجتماعات 

الحاكمة الهيئة عضاء أل ليةاإلجما رواتبالس ص ع، وفيما يلي إجمالي الوكالة الوزير على راتبه من 
 وعدد األعضاء العاملين فيها بدوام كامل ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة:

 
 أ س مليون إجمالي الرواتب

 أ ص من األشخاص عدد األشخاص

 
والمدير المالي التنفيذي ورؤساء أقسام أ ع. للوكالة مجموعة اإلدارة العليا تتألف من المدير التنفيذي إن 
فيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجموعة اإلدارة العليا وعدد المدراء العاملين فيها بدوام كامل و 

 ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة:
 

 أ ب مليون إجمالي الرواتب

 أ ف من األشخاص عدد األشخاص

 

 ه الدائرة.ثنان من رؤساء األقسام هم موظفون معارون من الدائرة س، وتدفع رواتبهم من قبل هذإ
 

 اإلدارة مجموعة خارج ألشخاص( واسع نطاق على المعروفة أو/و) واسع بشكل المتاحة القروض
 ((ج)42 الفقرة) الرئيسة

 

 فيما يلي المبالغ المقدمة والمسترجعة خالل الفترة والرصيد القائم عند نهاية الفترة:



قةاألطراف ذات العالعن فصاحات اإل  

 640  02المحاسبة الدولي في القطاع العام  لمعيارإرشادات التنفيذ   

 
 

 الرصيد المسدد قيمة القرض الفرد إسم

 ل ك ي الوزير

 ع ن م د جالسي
 ظ ص ف السيدة ه

 
 البنود والشروط

 فائدة س% سنويا ، وهي أقل من سعربسعر فائدة يبلغ حصل الوزير على قرض بقيمة ي وحدة عملة، 
 السوق بقيمة ص %. وتبلغ مدة القرض ع من السنوات.

 
رض حكومي بأخذ ق ـهيسمح إجمالي الرواتب المخصصة لموظفي المناصب العليا وهم السيد ج والسيدة 

 ص% سنويا لشراء سيارة.وبسعر فائدة حتى ن من السنوات 
 

 ((ب)42 الفقرة) الرئيسيين اإلدارة موظفي المباشرين العائلة ألفراد المقدمة األخرى التعويضا 
 

للموظفين الوكالة خالل فترة التقرير تم تقديم رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة و)حدات عملة( من قبل 
 لموظفي اإلدارة الرئيسيين.المقربة سرة من أفراد األ



 األطراف ذات العالقةعن فصاحات اإل

   02 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 02ع معيار المحاسبة الدولي م مقارنة

642 

 02 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 المعاد) 02 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 02العام عالقطا في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 4992 عام في صياغته
 : 02 الدولي المحاسبة ومعيار

 المحاسبة معيار هيكل عن كبير بشكل   02 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هيكل يختلف 
 .02 الدولي

 حيث بالكامل، المملوكة التابعة للشركات بالنسبة 02 الدولي المحاسبة معيار نطاق من اإلستثناء إن 
 معيار في تبنيه يتم لم البلد، ذلك في موحدة مالية بيانات وتقدم لبلدا نفس في األم الشركة مقر يكون

 .02العام القطاع في الدولي المحاسبة
 تعريف ضمن 02الدولي المحاسبة معيار في الرئيسيين اإلدارة موظفي تحدد التي التوضيحات دمج تم 

 وتتضمن. 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الرئيسيين اإلدارة لموظفي" رسمي
 تعريف يشمل ال حين في المباشرين، العائلة أفراد 02الدولي المحاسبة معيار في الواردة التوضيحات

 .األفراد هؤالء 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الرئيسيين اإلدارة موظفي"
 األطراف عالقات 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" العالقة ذو الطرف" تعريف يشمل 

 . 02الدولي المحاسبة معيار في الواردة التوضيحات في فقط إليها ُيشار التي العالقة ذات
 في". الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات" تعريف 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 . التعريف هذا 02الدولي المحاسبة معيار يشمل ال حين
 تعويضات( أ) يخص فيما إضافية إفصاح متطلبات 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 وكبار المنشأة بين محددة أخرى معامالت( ب)و المباشرين، عائالتهم وأفراد الرئيسيين اإلدارة موظفي
 . المباشرين عائالتهم وأفراد اإلداريين موظفيها

 المحاسبة معيار ضمن 02الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 
 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 02العام القطاع في الدولي
 .العام

 محددة أخرى ومعامالت الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات حول المحدودة اإلفصاحات بإستثناء 
 المعامالت حول معلومات عن اإلفصاح 02العام القطاع في ليالدو  المحاسبة معيار يتطلب ال معهم،
 02 الدولي المحاسبة معيار ويشمل. عادية وشروط بنود وفق تحدث التي العالقة ذات األطراف بين

 التعامالت سياق في تحدث التي العالقة ذات األطراف معامالت يخص فيما أكثر محدودة استثناءات
 . األطراف بين العادية

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 في" اإلدارية الهيئة أعضاء" مصطلح إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 02الدولي المحاسبة معيار
 02 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 02العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ".المدراء" هوف
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 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 غير مولدة للنقدالإنخفاض قيمة األصول  

 

 شكـر وتقديـر
 63 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الصادر المعيار هذا ويحتوي. الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "األصول قيمة إنخفاض"( 1002)

 من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لإلتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 63الدولي المحاسبة معيار

 

 لمحاسبةا معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
إلعداد  الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 المملكة أتش، أكس 3 أم 2 سي إي لندن ستريت، كانون 60 الطابق األول وعنوانها ،التقارير المالية
 .المتحدة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 األخرى والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة أليفت حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards”  الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح الو  ،إلعداد التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 1020يناير  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1
 1020يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 1002 فبراير 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 5

 1002 فبراير 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 3

 1020يناير  62لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو  تعديل 7

 1020يناير  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2

 1020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  تعديل 21

 1002 فبراير 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 22

 1002فبراير  13بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس تعديل 232

 1002فبراير  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 27

 1002فبراير  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 22
 

                                                 

 .تمت إعادة ترقيم الفقرات الالحقة 2 

غير مولدة الإنخفاض قيمة األصول   -12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 للنقد 

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

في القطاع العام الصادرة حتى   تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية
 . 1022يناير  25

 

في  "إنخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد " 12محاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار ال
 . 1002من عام  ديسمبر

 

من خالل معايير القطاع العام  12ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (1022)الصادر في أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الصادر في  "إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد"  13 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (1002 فبراير

 الصادر في  والقياس" اإلعتراف" األدوات المالية:  12 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (1020يناير 

 (1020)الصادر في يناير  " األصول غير الملموسة" 62 ع العاممعيار المحاسبة الدولي في القطا 

 (1020)الصادر في نوفمبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 1002فبراير  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 22

 1002 فبراير 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 10

 1020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  تعديل 10

 1020يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ13
 1020يناير  62العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع جديد ب13

 1022التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 17
 1020يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ62

 1002فبراير  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 72

 1002فبراير  13العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع  جديد 71

 1002فبراير  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ71

 1020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  جديد أ76

 1021التعديالت التحريرية الصادرة في إبريل  إلغاء أ76
 1022ولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الد جديد أ20
 1020يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ21
 1022التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ب 21
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  أمثلة توضيحية
 (1002) 63مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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 الفقرات في مبين " للنقد مولدة الغير األصول قيمة إنخفاض " 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 2-26

 معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات أساس سياق وفي منه فالهد
 أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 6 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .واضحةال اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار

 
 



 إنخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد
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 الهـدف
قيمة  إنخفضتيهدف هذا المعيار إلى وصف اإلجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا  .2

يحدد المعيار و القيمة.  إنخفاضبخسائر  اإلعترافضمان لإحدى األصول غير المولدة للنقد و 
  .المطلوبة اإلفصاحات توضحالقيمة كما  إنخفاضمنشأة بعكس خسارة تقوم ال متى أيضا  

 

 نطاق ال
المحاسبي  ستحقاقتطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس اإل .1

 -ما يلي: بإستثناءاألصول غير المولدة للنقد، عن محاسبة الهذا المعيار في 

 (؛"المخزون" 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)

 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرنشاء )األصول الناجمة عن عقود اإل  (ب)
 (؛ "عقود اإلنشاء"

 12األصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)
 ؛ "اإلعتراف والقياس"األدوات المالية: 

لمحاسبة معيار ا أنظرنموذج القيمة العادلة ) إستخدامالتي تقاس ب العقارات اإلستثمارية (د)
 (؛"العقارات اإلستثمارية" 21الدولي في القطاع العام 

 أنظرالممتلكات والمصانع والمعدات غير المولدة للنقد التي تقاس بالمبالغ المعاد تقييمها )( هـ) 
 و (؛"الممتلكات والمصانع والمعدات" 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 انظر) تقييمها المعاد بالمبالغ ُتقاس التي للنقد دةالمول وغير الملموسة غير األصول (و)
 و ؛("الملموسة غير األصول" 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

القيمة فيما يتعلق بها في  إلنخفاضاألصول األخرى التي ترد المتطلبات المحاسبية  (ز)
 معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام.

 

 األعمال الحكومية.  مؤسسات بإستثناءميع منشآت القطاع العام ينطبق هذا المعيار على ج .6
 

مجلس معايير الصادرة عن المقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية توضح  .2
ة مصممة ليتم تطبيقها على البيانات المالي إلعداد التقاريرالمعايير الدولية أن  المحاسبة الدولية

ة الحكومي األعمالمؤسسات امة لجميع المنشآت الربحية. ويرد تعريف المالية ذات األغراض الع
لمعايير الدولية أدناه. وهي عبارة عن منشآت ربحية، وعليه ُيطلب منها اإلمتثال ل 22في الفقرة 

 ة. المالي إلعداد التقارير
 

، 22لنقد كما هي معّرفة في الفقرة ل مولدةالتي تحتفظ بأصول تطبق منشآت القطاع العام  .5
على تلك األصول. وتطبق منشآت القطاع  قيمة األصول" إنخفاض" 11معيار المحاسبة الدولي

العام التي تحتفظ بأصول غير مولدة للنقد متطلبات هذا المعيار على األصول غير المولدة 
 للنقد. 

 
لي لها معيار محاسبة دو و اقيمة األصول التي يتن إنخفاضمن نطاق تطبيقه يستثني هذا المعيار  .3

وال  63األعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي  مؤسساتوتطبق آخر في القطاع العام. 
 مؤسسات بإستثناءتخضع بالتالي ألحكام هذا المعيار. في حين تطبق منشآت القطاع العام 
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لنقد وتطبق هذا المعيار على ل المولدة هاعلى أصول 63األعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي
 نطاق تطبيق المعيار بمزيد من التفصيل.  26-3 ا غير المولدة للنقد. وتوضح الفقراتأصوله

 
 منتظم بشكل تقييمها يعاد التي للنقد المولدة وغير الملموسة غير األصول نطاقه من المعيار هذا يستثني .7

 المولدة غيرو  الملموسة غير األخرى األصول جميع نطاقه ضمن المعيار هذا ويشمل. العادلة القيمة إلى
(. متراكم إطفاء أي منها مطروحا التكلفة بسعر تسجيلها يتم التي األصول تلك المثال، سبيل على) للنقد

 العاكسة والقيود بها واإلعتراف القيمة إنخفاض خسائر قياس في المعيار هذا متطلبات المنشآت وتطبق
 . للنقد المولدة يروغ الملموسة غير األصول بهذه المتعلقة القيمة إنخفاض لخسائر

 

ال ينطبق هذا المعيار على المخزون واألصول الناجمة عن عقود اإلنشاء وذلك ألن معايير المحاسبة  .2
بهذه األصول  لإلعترافمتطلبات على في القطاع العام المطبقة على هذه األصول تحتوي الحالية الدولية 
 وقياسها.

 
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق في مشمولةال المالية األصول على المعيار هذا ينطبق ال .2

 موضوع 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول حين في. "العرض: المالية األدوات " 12
 .األصول هذه قيمة إنخفاض

 
 وفقا  بالقيمة العادلة  عقاري مسجل إستثمارالقيمة على  إنخفاض إختبارال يقتضي هذا المعيار تطبيق  .20

. ويعود سبب هذا إلى أنه يتم تسجيل "العقارات اإلستثمارية" 23لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ضمنبموجب نموذج القيمة العادلة الوارد  العقاري ستثماراإل
 عند التقييم. اإلعتبارقيمة بعين  إنخفاضأي  وُيؤخذوبالتالي  بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير 23

 
القيمة على األصول غير المولدة للنقد التي يتم تسجيلها  إنخفاض إختبارتطبيق  ال يقتضي هذا المعيار .22

المعالجة البديلة المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في بموجب  مبالغ إعادة التقييم
يتم إعادة تقييم األصول بموجب المعالجة البديلة المسموحة )أ( ب هذا إلى أنه سبويعود . 27القطاع العام

كاف لضمان تسجيلها بمبلغ  إنتظامب 27المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عتباراإلقيمة بعين  إنخفاضوُيؤخذ أي )ب(  ،عن قيمتها العادلة في تاريخ إعداد التقارير كثيرا  ال يختلف 

القابل  الخدمةمبلغ  فإن المنهج الذي تم تبنيه في هذا المعيار لقياسعند التقييم. باإلضافة إلى ذلك، 
أقل بكثير  لألصل القابل لإلسترداد الخدمةيعني أنه من غير المرجح أن يكون مبلغ  ما صلأل لإلسترداد
 األصل.  ادإستبعتكاليف بينها تعود لوأن أي فروقات  إعادة التقييممن مبلغ 

 
بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم تصنيفها  عالجالتي تأعاله،  5مع متطلبات الفقرة  ا  إنسجام .21

بموجب المعالجة البديلة  بمبالغ إعادة التقييمكأصول مولدة للنقد بما في ذلك تلك التي يتم تسجيلها 
، أيضا  تم تناولها بموجب 27قطاع العام المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في ال

 .13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 -في: اتستثمار اإل  .26

 3المنشآت المسيطر عليها، كما هي معّرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 ؛"والمنفصلة"البيانات المالية الموحدة 
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 اتستثمار اإل" 7ار المحاسبة الدولي في القطاع العام الشركات الزميلة، كما هي معّرفة في معي (ب)
 ؛ والزميلة" المنشآتفي 

"الحصص في  2المشاريع المشتركة، كما هي معّرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)
 .المشاريع المشتركة"

 

. وحيث 12من نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مستثناههي أصول مالية 
لها ضمن معيار المحاسبة الدولي و اكأصول مولدة للنقد، فإنه يتم تن اتستثمار اإليتم تصنيف تلك 

. وحيث تكون هذه األصول هي أصول غير مولدة للنقد، فإنه يتم التطرق إليها من خالل هذا 63
 المعيار. 

 تعريفات
 -ها:ة لالمحددالمصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني ُتستخدم  .22

 

  -هو سوق تتوافر فيه جميع الشروط التالية: (Active market) السوق النشط
 متجانسة؛ة ضمن السوق تداولالبنود المتكون  (أ)
 و؛ الراغبين في أي وقت والمشترين ئعينيمكن إيجاد البا (ب)
 ل الجمهور.وااألسعار في متنتكون  (ج)

 

لتوليد عائد  المحتفظ بهاهي األصول  (generating assets-Cash) لنقدل مولدةأصول 
 تجاري.

 

المنسوبة مباشرة إلى  اإلضافيةتكاليف هي ال (Costs of disposal) اإلستبعادتكاليف 
 تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل. بإستثناء ،بأصل ما إستبعاد

  

 هو المبلغ (Fair value less costs to sell) منها تكاليف البيع مطروحا  القيمة العادلة 
مطلعة في معاملة على أساس تجاري بين أطراف  من بيع أصل ماعليه  يمكن الحصولالذي 

 .اإلستبعاد تكاليفمنه  مطروحا  وراغبة 
 

 أوالمستقبلية  قتصاديةهو خسارة في المنافع اإل (Impairment) القيمة إنخفاض
 قتصاديةفع اإلالمنتظم بخسارة المنا اإلعترافباإلضافة إلى  ،صل ماأل المحتملةالخدمات 

 .اإلستهالكمن خالل لألصل  المحتملةالخدمات  أوالمستقبلية 
 

 غير تلكهي األصول  (generating assets-cash-Non) األصول غير المولدة للنقد
 لنقد. ل المولدة

 

هو القيمة العادلة ( Recoverable service amount) مبلغ الخدمة القابل لالسترداد
 لبيع لألصل غير المولد للنقد أو قيمة استخدامه، أيهما أعلى. مطروحا منها تكاليف ا

 

 -إما أن يكون: (Useful life) العمر اإلنتاجي
 أو ؛المنشأةاألصل من قبل  إستخدامالزمنية التي يتوقع خاللها  الفترة (أ)
المشابهة التي يتوقع أن تحصل المنشأة عليها من  الوحدات أواإلنتاج وحدات  عدد (ب)

 األصل.
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المتبقية  المحتملةهي القيمة الحالية للخدمات  صل غير مولد للنقدأل المستخدمة قيمةال
 .ما صلأل

 

ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 ة الحكومي األعمال مؤسسات
والمشاريع المالية  كالمرافقكال  من المشاريع التجارية  ةالحكومي األعمال مؤسساتتشمل  .25

عن المنشآت التي  ،في جوهرها ،األعمال الحكومية مؤسساتال تختلف و كالمؤسسات المالية. 
 لتحقيق عموما  ة الحكومي األعمال مؤسساتمل تعو . الخاصتمارس أنشطة مشابهة في القطاع 

بموجبها  اُيطلب منه محدودة في خدمة المجتمعات إلتزامرغم أن بعضها قد يترتب عليه  ،األرباح
 لقاء رسوم أو بدون مقابلفي المجتمع ببضائع وخدمات إما  األفراد والمؤسساتبعض  تزويد
 إلى حد كبير. ةمخفض

 

  لنقدل مولدةأصول 
د يولّ و لتوليد عائد تجاري.  بها اإلحتفاظلنقد هي تلك األصول التي يتم ل المولدة صولاألإن  .23

. المنشآت الربحية تتبناهاالتي  مشابهة لتلكه بطريقة إستخداماألصل عائدا  تجاريا  عندما يتم 
لتوليد "عائد تجاري" إلى أن المنشأة تسعى إلى توليد تدفقات نقدية  معين أصلب اإلحتفاظيشير و 
منها( وكسب عائد يبين  جزء   األصلشكل يمن الوحدة التي  أو) األصلردة إيجابية من وا

يمكن اإلحتفاظ باألصل لتحقيق هدف أساسي  .صلباأل اإلحتفاظ التي ينطوي عليهاالمخاطرة 
يكمن في توليد تجاري رغم أنه ال يحقق الهدف خالل فترة إعداد تقارير معينة، وعلى العكس من 

يكون األصل غير مولد للنقد رغم أنه قد يكون في حالة تعادل أو يولد عائدا   ذلك، يمكن أن
تجاريا  خالل فترة إعداد تقارير معينة. ما لم ُيذكر خالف ذلك، فإن اإلشارة إلى أصل أو أصول 

 في الفقرات التالية من هذا المعيار تكون إشارات إلى األصل )األصول( غير المولدة للنقد. 
 

ن األحوال التي يمكن أن تحتفظ فيها منشآت القطاع العام ببعض األصول لتحقيق هدف هناك عدد م .27
أساسي يتمثل في توليد عائد تجاري رغم أن غالبية األصول ال يتم اإلحتفاظ بها لهذا الغرض، فعلى 
سبيل المثال يمكن أن يخصص مستشفى  مبنى  للمرضى الذين يدفعون الرسوم. يمكن أن تعمل 

ولدة للنقد في منشأة قطاع عام بشكل مستقل عن أصول المنشأة غير المولدة للنقد، فعلى األصول الم
سبيل المثال يمكن أن يكسب قسم تسجيل العقارات رسوم تسجيل أراٍض بشكل مستقل عن دائرة 

 األراضي.
 

يمكن أن يولد أصل في بعض الحاالت تدفقات نقدية رغم أنه محتفظ به بالدرجة األولى ألغراض  .22
قديم الخدمة، فعلى سبيل المثال تعمل منشأة للتخلص من المخلفات على ضمان التخلص اآلمن من ت

المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات الحكومية إال أن هذه المنشأة تعالج أيضا  كمية صغيرة من 
المخلفات الطبية الناتجة من مستشفيات خاصة على أساس تجاري، وتعتبر معالجة مخلفات 
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لمستشفيات الخاصة أمرا  عارضا  بالنسبة ألنشطة المنشأة وال يمكن تمييز األصول التي تولد التدفقات ا
 النقدية عن األصول غير المولدة للنقد.     

 
في حاالت أخرى، يمكن أن يولد األصل تدفقات نقدية وأن يستخدم أيضا  ألغراض غير أغراض توليد  .22

أجنحة ُتستخدم تسعٌة منها تستخدم للمرضى  20فى  حكومي فيه النقد فعلى سبيل المثال هناك مستش
الذين يدفعون الرسوم على أساس تجاري ويستخدم الجناح األخير للمرضى الذين ال يدفعون الرسوم، 
ويستخدم المرضى في كال النوعين من األجنحة مرافق المستشفى األخرى استخداما  مشتركا  )مرافق 

(، وال بد من أخذ الحد الذي يتم به اإلحتفاظ باألصل بهدف توفير عائد العمليات على سبيل المثال
تجاري بعين االعتبار لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تطبق المنشأة أحكام هذا المعيار أو معيار 

". إذا، كما هو الحال  نخفاض قيمة األصول المولدة للنقدإ " 13المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ل، كان العنصر غير المولد للنقد عنصرا  غير ذي أهمية بالنسبة للترتيب ككل، تطبق في هذا المثا

 بدال  من هذا المعيار. 13المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

قد ال يتضح في بعض الحاالت ما إذا كان الهدف األساسي من اإلحتفاظ بأصل هو توليد عائد  .10
هذه الحاالت تقييم أهمية التدفقات النقدية، وقد يصعب تحديد ما إذا  تجاري، ومن الضروري في مثل

كان الحد الذي يولد به األصل التدفقات النقدية هاما  جدا  بحيث يصبح هذا المعيار قابال  للتطبيق بدال  
. ال بد من إجراء عملية تقدير لتحديد المعيار الذي 13من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يجب تطبيقه. تضع المنشأة معايير حتى تتمكن من إجراء عملية التقدير بشكل متواصل متسق وفقا  
لتعريف تعريف األصول المولدة للنقد واألصول غير المولدة للنقد ووفقا  لإلرشادات ذات العالقة في 

ي إجراء من المنشأة اإلفصاح عن المعايير المستخدمة ف أ76. تتطلب الفقرة 10-23الفقرات من 
عملية التقدير المذكورة، ولكن بالنظر إلى األهداف اإلجمالية لمعظم منشآت القطاع العام، عدا عن 
مشاريع األعمال الحكومية، فإن االفتراض الذي يظهر إلى حيز الوجود هو أن األصول غير مولدة 

 .        12للنقد ولذلك فسينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

تكون األصول التي تحتفظ بها مؤسسات األعمال الحكومية هي أصول مولدة للنقد. وقد تحتفظ  .12
منشآت القطاع العام األخرى غير مؤسسات األعمال الحكومية بأصول لتوليد عائد تجاري. 
ألغراض هذا المعيار، يتم تصنيف األصل الذي تحتفظ به منشأة قطاع عام من غير مؤسسات 

على أنه أصل مولد للنقد إذا كانت تتم إدارة األصل )أو الوحدة التي يشكل  األعمال الحكومية
منها( بهدف توليد عائد تجاري من خالل تقديم بضائع و/ أو خدمات ألطراف  جزء  األصل 
 خارجية.

 

 اإلستهالك
 

عمره  على مدىألصل ما  إلستهالكاقابل المبلغ لواإلطفاء هما التوزيع المنتظم ل اإلستهالك .11
من  بدال   عموما  ُيستخدم مصطلح "اإلطفاء"  ،ل غير الملموسوفي حال األصتاجي. اإلن
 . وكل منهما له نفس المعنى ،"اإلستهالك"

 

 القيمة إنخفاض

 أوالمستقبلية  قتصاديةالقيمة" على أنها خسارة في المنافع اإل إنخفاضيعرف هذا المعيار " .16
 قتصاديةالمنتظم بخسارة المنافع اإل افاإلعتر ألصل ما، باإلضافة إلى  المحتملةالخدمات 
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 إنخفاضيعكس  لذلك)اإلطفاء(.  اإلستهالكلألصل من خالل  المحتملةالخدمات  أوالمستقبلية 
قد  ،بالنسبة للمنشأة التي تسيطر عليه. على سبيل المثال معين ا  في منفعة أصلإنخفاضالقيمة 

ضافة إلى باإلستخدمه. لم تعد تو غرض لهذا ال تم إنشاؤهيكون لدى منشأة مرفق تخزين عسكري 
بيعه  أوتأجيره  إمكانية فمن غير المرجح ،وبسبب الطبيعة المتخصصة لهذا المرفق وموقعه ذلك،

التصرف به.  أووبالتالي تكون المنشأة غير قادرة على توليد تدفقات نقدية من تأجير األصل 
المنشأة بالخدمات المستقبلية المتوقعة على رفد  القيمة حين ال يعد قادرا   منخفضاألصل  ويعتبر
في تحقيق  المساهمةفي  ال يقدم منفعة بتاتا   أويقدم منفعة ضئيلة للمنشأة إذ  -هإستخداممن 

 أهدافها.
 

 تحديد أصل يحتمل أن تنخفض قيمته
 .القابلة لإلسترداد الخدمةمتى يتم تحديد مبلغ  62-13توضح الفقرات  .12

 

القابل  الخدمةألصل ما مبلغ  المرحلالمبلغ  يتجاوزللنقد عندما  تنخفض قيمة األصل غير المولد .15
القيمة  إنخفاضتدل على أن خسارة  رئيسيةمؤشرات  17تحدد الفقرة و الخاص به.  لإلسترداد

تقديرا   تعدالمنشأة أن  ُيطلب من قائمة،المؤشرات  تلكيمكن أن تكون قد وقعت. إذا كانت أي من 
 إنخفاضلم يكن هناك مؤشر على وجود خسارة  وفي حال. ل لإلستردادالخدمة القابرسميا  لمبلغ 
الخدمة القابل تقديرا  رسميا  لمبلغ  تعدالمنشأة أن  منهذا المعيار  ال يقتضي ،قيمة محتملة

 .لإلسترداد
 

مؤشر على أي ما إذا كان هناك  إلعداد التقارير في كل تاريخ أن تقييم المنشأةيجب على  .13
على المنشأة أن تقدر  ،وفي حال ُوجد مؤشر كهذا. قيمة أصل مافي  فاضإنخحدوث إمكانية 
 لألصل. القابلة لإلسترداد الخدمةمبلغ 

 

 أيضا المنشأة تختبر أن ينبغي القيمة، إنخفاض على مؤشر أي هناك كان إذا عما النظر بغض . أ11
 وغير سملمو  غير أصل أو محدد غير إنتاجي عمر له يكون الذي الملموس غير األصل
 مبلغه مقارنة طريق عن سنوي بشكل القيمة إنخفاض يخص فيما إلستخدامه بعد متوفر

 أي في هذا القيمة إنخفاض إختبار إجراء يمكن. لإلسترداد القابل الخدمة مبلغ مع المسجل
 إختبار ويمكن. عام كل من الوقت نفس في تتم أن شريطة التقارير، إعداد فترة خالل وقت

 تم إذا لكن. مختلفة أوقات في القيمة إنخفاض بخصوص مختلفة سةملمو  غير أصول
 إختبار ينبغي فإنه الحالية، التقارير إعداد فترة خالل مبدئيا   الملموس غير باألصل اإلعتراف

 . الحالية التقارير إعداد فترة نهاية قبل القيمة إنخفاض بخصوص الملموس غير األصل ذلك
 

 خدمية إمكانيات أو كافية مستقبلية إقتصادية منافع تحقيق على موسالمل غير األصل قدرة إن. ب13
 مما أكثر لإلستخدام األصل يتاح أن قبل كبيرة لشكوك عادة تخضع المسجل مبلغه إلسترداد

 األقل على سنويا   تقوم أن المنشأة من المعيار هذا يتطلب لذلك. لإلستخدام إتاحته بعد تكون
 .لإلستخدام بعد متاح غير ملموس غير ألصل القيمة إنخفاض بإختبار

  

على  ،قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية مؤشر على  أي لدى تقييم ما إذا كان هناك .17
 -المؤشرات التالية كحد أدنى: هاإعتبار في  تأخذالمنشأة أن 
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 مصادر المعلومات الخارجية
الحاجة  أوصل الخدمات التي يقدمها األعلى طلب الالتوقف الوشيك في  أوالتوقف  (أ)

  ؛يهاإل

أنها  أو خالل الفترة على المنشأة أثر سلبي ذات طويلة األمد هامةيرات تغ حدوث (ب)
بيئة السياسة  أوالقانونية  أوبيئة التقنية الفي في المستقبل القريب  ستحدث
  ؛فيهاة التي تعمل المنشأة يالحكوم

 مصادر المعلومات الداخلية
 ضرار مادية. أدلة على تعرض األصل ألوجود  )ج(
يتوقع  أوحدوث تغيرات هامة طويلة األمد ذات أثر سلبي على المنشأة خالل الفترة    )د(

الطريقة التي يتم  أوفيه، الذي يتم  المدىإلى أنها ستحدث في المستقبل القريب 
رات أن يصبح وتشمل هذه التغي. هإستخدامبها يتم يتوقع أن  أو األصل إستخدامبها، 

 أوإعادة هيكلة العملية التي يتبع األصل لها  أووجود خطط لوقف  أو عاطالاألصل 
 سابقاقبل التاريخ المتوقع  مسبقا  األصل قبل التاريخ المتوقع  إلستبعادوجود خطط 

عادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل على   محدد وليس غير محدد. أنه  عتبارإوا 
قبل أن يكون في حالة تسمح  أوصل قبل إتمامه األقرار بوقف إنشاء  إتخاذ  (هـ)

 ه.إستخدامب
من بكثير وجود أدلة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أسوأ   )و(

 ستكون كذلك. أوالمتوقع 
 

 مدىيؤثر على األمر الذي  ،الوقت الحاجة إليها على مرّ  أولب على الخدمات الط يتقلبقد  .12
السلبية في الطلب  التقلباتإال أن  ،الخدمات تلكتقديم األصول غير المولدة للنقد في  إستخدام

يوشك  أوحينما يتوقف الطلب على الخدمات فالقيمة.  إنخفاضليست بالضرورة مؤشرات على 
ُيعتبر  ويمكن أنالخدمات.  تلكاألصول المستخدمة لتقديم  يمكن أن تنخفض قيمة ،على التوقف

ستجابة لذلك المنشأة إلى اإلال تبادر جدا  بحيث  منخفضا  " التوقف عندما يكون على وشكالطلب "
 القيمة. إنخفاض إختباراألصل موضوع  إستمالكأنها قد تستجيب بعدم  أو، الطلب

 

 إحتمالفقد تكون هناك مؤشرات أخرى على  ليست قائمة شاملة. 17الواردة في الفقرة القائمة إن  .12
الخدمة قيام المنشأة بتقدير مبلغ  أخرى إلى تقد يؤدي وجود مؤشراو قيمة أصل ما.  إنخفاض

 إنخفاضعلى  مؤشرا  من التالي  أيا  على سبيل المثال، يمكن أن يكون لألصل.  القابلة لإلسترداد
 -القيمة:

 مرورالقيمة السوقية لألصل بشكل كبير خالل الفترة أكثر من المتوقع نتيجة  إنخفاض (أ)
 أوالعادي؛  ستخداماإلنتيجة  أوالوقت 
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توقف وشيك( في الطلب  أوطويل األمد )ولكن ليس بالضرورة توقف  كبير إنخفاض (ب)
 الحاجة إليها. أوعلى الخدمات التي يقدمها األصل 

 

النقاش  ما تثير وغالبا   هامةقيمة أصل ما  إنخفاضالظروف التي قد تشير إلى  أواألحداث تكون  .60
كالطلب  عامل معينفي  التغيرويشير اإلعالم. وسائل  أواإلدارة  أو الحاكممجلس المن قبل 

إلى  ،بيئة السياسة الحكومية أو البيئة القانونية أو ،ستخداماإل طريقة أومدى  أو ،على الخدمة
ع أن يكون له أثر سلبي ُتوق   أووكان له كبيرا   ذلك التغيرقيمة فقط في حال كان  إنخفاضحدوث 

مما يتطلب إجراء إختبار  صلاأل تقادمقد يشير التغير في البيئة التقنية إلى و . طويل األمد
 إنخفاضعلى  مؤشرا   الفترةاألصل خالل  إستخدامير في كما يمكن أن يكون التغ. إنخفاض القيمة

إلى تغيير في  ،على سبيل المثال ،يخضع مبنى ُيستخدم كمدرسة القيمة. قد يحدث ذلك عندما
 ينبغي أن ،في القيمة ضإنخفا حدثتقييم ما إذا  وفيكمخزن.  هإستخداميتم حيث ب ستخداماإل

على حقيقة أن  ويؤكد هذاعلى المدى البعيد.  المحتملةرات في الخدمات التغيالمنشأة تقيم 
أن توقعات  إالطويل األمد لألصل. الُمتوقع  ستخداماإل ضمن سياقُينظر إليها  التغيرات

. إعداد تقاريريخ كل تار  ذلك فيالمنشأة  تقييماتتعكس يمكن أن تتغير و طويل األمد  ستخداماإل
 .17القيمة المشار إليها في الفقرة  إنخفاضأمثلة على مؤشرات  إرشاد التنفيذ ويورد

 

كان )أ( تدرس المنشأة ما إذا  ،القيمة إنخفاض إختباريستلزم لدى تقييم ما إذا كان وقف اإلنشاء  .62
 ،في المستقبل القريب ما إذا كانت هناك نية لمتابعة اإلنشاء)ب(  أو ،إلنشاءتأجيل ا أوتم تأخير 

 أو. عندما يتم تأخير اإلنشاء المنظورلن يتم إكمال أعمال اإلنشاء في المستقبل )ج( ما إذا في أو
التعامل مع المشروع على أنه عمل قيد التنفيذ وال  يمكن ،محدد في المستقبل تاريختأجيله إلى 

 متوقفا . ُيعتبر
 

كما هو  ،التي تشير إلى أن األصل قد تنخفض قيمته ةيالداخلالتقارير  ترتبط األدلة المستقاة من .61
المنتجات أكثر من  أوبقدرة األصل على تقديم الخدمات  ،)و( أعاله17ُمشار إليه في الفقرة 

 هذايشمل و الخدمات التي يقدمها األصل.  أوالطلب على البضائع  إنخفاضكونها مرتبطة ب
 -وجود:

في  تم رصدهافاظ عليه مقارنة مع تلك التي الح أوتكاليف أعلى بكثير لتشغيل األصل  (أ)
 و الموازنة بادئ األمر؛

التي يقدمها األصل مقارنة مع تلك التي تم  اإلنتاج أومستويات أقل بكثير من الخدمة  (ب)
 األداء التشغيلي الضعيف. بسببتوقعها في بادئ األمر 

 

منتجا   أوصل ليس فعاال  قد تشير الزيادة الكبيرة في التكاليف التشغيلية ألصل ما إلى أن األ
التي و  الجهة المصنعةها تالتي وضع اإلنتاجمعايير  من حيثبادئ األمر  توقعهبالقدر الذي تم 

في تكاليف  الكبيرة الزيادةقد تشير  ،لها. وعلى نفس المنوال وفقا  التشغيلية  الموازنة وضعتم 
الذي تم  األداءوفق مستوى ألصل للحفاظ على أداء اأعلى تكاليف ه ينبغي تكبد لصيانة إلى أنا

القيمة  إنخفاضمباشرة على  كمية وجود مؤشراتيمكن  ،في حاالت أخرىو . لألصل تقييمه مؤخرا  
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التي يقدمها  اإلنتاج أوفي المستويات المتوقعة للخدمة  طويل األمدهبوط كبير  من خالل
 األصل.

 
 الخدمة القابلة لإلستردادمبلغ تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تقدير  في المادية ينطبق مبدأ .66

 الخدمة القابل لإلستردادمبلغ أن بإذا أظهرت تقييمات سابقة  ،فعلى سبيل المثال ألصل ما.
الخدمة القابل مبلغ  تقديرال يلزم المنشأة أن تعيد  ،المرحلمبلغه ألصل ما أكبر بكثير من 

 قد ُيظهر نحو مماثل،الفرق. وعلى  تلغيأن  امن شأنه أحداثقع ا لم تلألصل إذ لإلسترداد
أكثر( من المؤشرات  أوبواحد ) يتأثر الألصل ما  الخدمة القابل لإلستردادمبلغ تحليل سابق أن 

 .17المدرجة في الفقرة 
 

ضرورة قد يشير إلى  هذافإن قيمة أصل ما،  إنخفاض وجودعلى كان هناك مؤشر  في حال .62
القيمة )ج(  أو)اإلطفاء(  اإلستهالك طريقة)ب(  أوالعمر اإلنتاجي المتبقي )أ(  ة وتعديلمراجع

ن لم  ،على األصل المطبقلقطاع العام في المعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المتبقية لألصل  حتى وا 
 ألصل.في قيمة ا إنخفاضبخسارة  اإلعترافم يت

 

 قياس مبلغ الخدمة القابلة لإلسترداد

هذا المعيار مبلغ الخدمة القابلة لإلسترداد على أنه القيمة العادلة ألصل ما مطروحا  منها  ُيعّرف .65
أساس قياس مبلغ  50-63تكاليف البيع، أو قيمته المستخدمة، أيهما أعلى. وتوضح الفقرات 

 الخدمة القابلة لإلسترداد.
 

منها تكلفة البيع وقيمته  ليس من الضروري دائما  تحديد كل من القيمة العادلة لألصل مطروحا   .63
 ال تنخفض قيمة  ،المستخدمة. وفي حال تجاوز أي من هذين المبلغين المبلغ المرحل لألصل

 األصل وال يكون من الضروري تقدير المبلغ اآلخر.
 

 تداولمنها تكاليف البيع حتى لو لم يتم  مطروحا  قد يكون من الممكن تحديد القيمة العادلة  .67
منها  مطروحا  لتقدير القيمة العادلة  محتملةأسسا  بديلة  21توضح الفقرة  األصل في سوق نشط.

لكن في بعض األحيان لن يكون من الممكن  لألصل. تكاليف البيع عندما ال يتوفر سوق نشط
 موثوقمنها تكاليف البيع ألنه ليس هناك من أساس إلجراء تقدير  مطروحا  تحديد القيمة العادلة 

في معاملة على أساس تجاري بين أطراف  صلاألمن بيع  لحصول عليهيمكن المبلغ الذي ل
على أنها مبلغ  قيمة األصل المستخدمةقد تستعمل المنشأة  ،في هذه الحالةو راغبة. و مطلعة 

 .الخاص به الخدمة القابلة لإلسترداد
 

كبير ما تفوق بشكل  المستخدمة لألصلقيمة الأن ب اإلعتقادإذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى  .62
 مطروحا  القيمة العادلة لألصل  إستخدامعندها يمكن  ،منها تكاليف البيع مطروحا  قيمته العادلة 

هو ما يكون هذا  غالبا  . الخاص به الخدمة القابل لإلستردادمنها تكاليف البيع على أنها مبلغ 
المحتفظ صل ألل المستخدمةقيمة ال. وُيعزى ذلك إلى أن لإلستبعادبه  اإلحتفاظيتم ألصل الحال 

. ولكن بالنسبة للعديد من أصول لإلستبعادمن صافي عائدات  رئيسييتكون بشكل  لإلستبعاد به
 أوبشكل مستمر لتقديم خدمات متخصصة  بها اإلحتفاظالقطاع العام غير المولدة للنقد التي يتم 
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العادلة  أكبر من قيمته ألصلا مستخدمةقيمة الن تكون من المرجح أ ،للمجتمع عامةبضائع 
 منها تكاليف البيع. مطروحا  

 
في بعض الحاالت تقديرات تقريبية منطقية  والمختصرات الحسابيةقد تقدم التقديرات والمعدالت  .62

منها تكاليف البيع  مطروحا  المعيار لتحديد القيمة العادلة الموضحة في هذا  المفصلةللحسابات 
 .القيمة المستخدمة أو

 

 محدد غير إنتاجي عمر ذي ملموس غير ألصل لإلسترداد القابل الخدمة مبلغ قياس
 فيما محدد غير إنتاجي عمر له يكون الذي الملموس غير األصل إختبار أ13 الفقرة تتطلب. أ62

 القابل الخدمة مبلغ مع المسجل مبلغه مقارنة خالل من سنوي بشكل القيمة إنخفاض يخص
 يمكن لكن. قيمته إنخفاض إمكانية على رمؤش أي يوجد كان إذا عما النظر بغض لإلسترداد،
 جرى والذي باألصل الخاص لإلسترداد القابل الخدمة لمبلغ األحدث التفصيلي الحساب إستخدام

 جميع تحقيق شريطة الحالية، الفترة في األصل ذلك قيمة إنخفاض إختبار في سابقة فترة في
 : التالية المعايير

 بشكل المستقل المستمر اإلستخدام من خدمية نياتإمكا الملموس غير األصل يقدم لم إذا (أ)
 ويتم األصول من مجموعات أو األخرى األصول عن الناتجة اإلمكانيات تلك عن كبير

 إليها، ينتمي التي للنقد المولدة الوحدة من كجزءٍ  القيمة إنخفاض يخص فيما إختباره بالتالي
 للمبلغ حساب آخر منذ كبير شكلب الوحدة لتلك المكونة واإللتزامات األصول تتغير ولم

  لإلسترداد؛ القابل
 لألصل المسجل المبلغ يتجاوز مبلغ لإلسترداد القابل للمبلغ حساب آخر عن ينتج أن (ب)

 و كبير؛ بهامش
 الخدمة لمبلغ حساب آخر منذ تغيرت التي والظروف وقعت التي األحداث تحليل على بناء   (ج)

 المبلغ من بأقل الحالي اإلسترداد القابل الخدمة غمبل تحديد حتمالإ يكون لإلسترداد، القابل
 . بعيد إحتمال هو لألصل المسجل

 

 منها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة 
منها تكاليف البيع هو سعر معين في  مطروحا  إن أفضل األدلة على القيمة العادلة لألصل  .20

التي  اإلضافيةليشمل التكاليف  بيع ملزمة في معاملة على أساس تجاري، يتم تعديله إتفاقية
 باألصل. إستبعادتُنسب مباشرة إلى 

 

تكون القيمة العادلة  ،األصل في سوق نشط تداولبيع ملزمة ولكن يتم  إتفاقيةإذا لم تكن هناك  .22
يكون و . اإلستبعادمنه تكاليف  مطروحا  السوق األصل في سعر  منها تكاليف البيع هو مطروحا  

فقد  ،سعر العرض الحالي. عندما ال تتوفر أسعار العرض الحاليةهو ة سعر السوق المناسب عاد
 ،منها تكاليف البيع مطروحا  عليه في تقدير القيمة العادلة  أساسا  ُيعتمد األحدث العمليةيقدم سعر 
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والتاريخ  العمليةالواقعة بين تاريخ  قتصاديةشرط أن ال يكون هناك تغيير كبير في الظروف اإل
 يه التقدير.الذي ُأجري ف

 

 مطروحا  القيمة العادلة  تستند ،سوق نشط لألصل أوبيع ملزمة  إتفاقيةلم يكن هناك من  في حال .21
 في ،لمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المنشأةلأفضل المعلومات المتوفرة  إلىمنها تكاليف البيع 

مطلعة أطراف في معاملة على أساس تجاري بين األصل  إستبعادمن  ،إعداد التقاريرتاريخ 
نتيجة  تدرستستطيع المنشأة أن  ،هذا المبلغ وفي تحديد. اإلستبعاد تكاليف إقتطاعوراغبة بعد 

منها  مطروحا  وال تعكس القيمة العادلة صول مشابهة ضمن نفس الصناعة. أل الحديثة العمليات
 ع حاال .ملزمة بالبي الحاكمةالجهة  أوما لم تكن اإلدارة  قسريا ،تكاليف البيع بيعا  

 

عند تحديد  ،اتإلتزامبها على أنها  اإلعترافتم يتلك التي  بإستثناء ،اإلستبعادتكاليف  إقتطاعيتم  .26
من األمثلة على هذه التكاليف: التكاليف القانونية و منها تكاليف البيع.  مطروحا  القيمة العادلة 

 المباشرة اإلضافيةالتكاليف و  ،إزالة األصل وتكاليف ،المشابهة العملياتالطوابع وضرائب ورسوم 
في  معيار المحاسبة الدوليفي  هي ُمعّرفةالخدمة )كما  إنهاءمنافع  إال أنلتجهيز األصل للبيع. 

التي  األعمالإعادة تنظيم  أو( والتكاليف المرتبطة بتخفيض "منافع الموظفين" 15 القطاع العام
 باألصل. بعادإضافية مباشرة لإلستليست تكاليف  ما تتبع التصرف بأصل

 

 القيمة المستخدمة
ألصل غير مولد للنقد على أنها القيمة الحالية للخدمات  المستخدمةقيمة الف هذا المعيار عرّ يُ   .22

القيمة " في هذا المعيار إلى "القيمة المستخدمةتشير "و  .أصل ما إستخدامالمتبقية من  المحتملة
يتم تحديد القيمة الحالية كما خالف ذلك.  ما لم يتم تحديدصل غير مولد للنقد" أل المستخدمة
 ،22-25في الفقرات  المبينة المناهجأٍي من  إستخدامألصل بلالمتبقية  المحتملةللخدمات 

 مناسب.ما هو حسب
 

 المستهلكة ستبدالاإلمنهج تكلفة 

على ألصل ما  المحتملة المتبقيةيتم بموجب هذا المنهج تحديد القيمة الحالية للخدمات المستقبلية  .25
 إستبدالاألصل هي تكلفة  إستبدالالمستهلكة الخاصة به. وتكون تكلفة  ستبدالاإلأنها تكلفة 

إلظهار األصل في وضعه هذه التكلفة  اإلستهالكلألصل. ويتم  المحتملةإجمالي الخدمات 
من  أوستنساخ( األصل الحالي إاألصل إما من خالل إعادة إنتاج ) إستبدالالمستخدم. ويمكن 

المستهلكة على أنها تكلفة إعادة  ستبدالاإل. وتقاس تكلفة المحتملةإجمالي خدماته  إستبدالخالل 
على أساس  المتراكم محسوبا   اإلستهالكمنها  مطروحا  ه، أيهما أقل، إستبدالتكلفة  أوإنتاج األصل 

 . والتي تم إستهالكها أو إستنفذت مسبقا  لألصل  المحتملةلعكس الخدمات وذلك  تلك التكلفة
 

". ويكمن السبب المنطقي وراء مثاليوتكلفة إعادة اإلنتاج على أساس " ستبدالاإليتم تحديد تكلفة  .23
ال تعيد إنتاجه في حال كان األصل الذي  أوذلك في أن المنشأة ال تستبدل األصل بأصل مشابه 
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ل األصول ذو طاقة فائضة. وتشتم أوإعادة إنتاجه هو أصل مبالغ في تصميمه  أوه إستبدالسيتم 
الخدمات التي يقدمها األصل.  أوغير ضرورية للبضائع  مواصفاتالمبالغ في تصميمها على 

أما األصول ذات الطاقة الفائضة فهي أصول تشتمل على قدرة أكثر من الالزم لتلبية الطلب 
تكلفة  أو ستبدالاإلالخدمات التي يقدمها األصل. وعليه يعكس تحديد تكلفة  أوعلى البضائع 

 " الخدمات المستقبلية المتوقعة المطلوبة من األصل.مثاليعادة اإلنتاج على أساس "إ 

 

غيرها  أوالفائضة ألسباب أمنية  أو ستخداملإلبالطاقة الجاهزة  اإلحتفاظيتم في بعض الحاالت  .27
 الخاصةمن األسباب. وينشأ هذا عن الحاجة لضمان توفر طاقة خدمة كافية في الظروف 

جاهزة  سيارات إطفاءبيل المثال، تحتاج دائرة مكافحة الحرائق إلى توفر منشأة. على سبال
الجاهزة  أولتقديم الخدمات في الحاالت الطارئة. وتعتبر هذه الطاقة الفائضة  ستخداملإل
 من الخدمات المستقبلية المتوقعة لألصل. جزء   ستخداملإل

 

 اإلستعادةمنهج تكلفة 

الخدمات المستقبلية المتوقعة ألصل ما إلى مستواه قبل  تعادةإسهي تكلفة  اإلستعادةتكون تكلفة  .22
المتبقية  المحتملةقيمته. وبموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات  إنخفاض

 هخدمات ستبدالة إللفة الحاليالمقدرة لألصل من التك اإلستعادةلألصل من خالل طرح تكلفة 
ويتم عادة تحديد التكلفة األخيرة على أنها القيمة.  إنخفاض المستقبلية المتوقعة المتبقية قبل

 27و 25إعادة إنتاجه، أيهما أقل. تتضمن الفقرتان  أواألصل  ستبدالإلالتكلفة المستهلكة 
 إعادة إنتاجه.  أواألصل  إستبدالإرشادات إضافية حول تحديد تكلفة 

 

 منهج وحدات الخدمة

لألصل من خالل  المحتملةالحالية للخدمات المستقبلية  بموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة .22
القيمة لتتوافق مع العدد المخفض من وحدات الخدمة  إنخفاضقبل الحالية  تكلفتهاتخفيض 

، يتم اإلستعادةالمتوقعة من األصل بينما هو منخفض القيمة. وكما هو الحال في منهج تكلفة 
القيمة على  إنخفاضالمتبقية لألصل قبل  المحتملةات الخدم ستبدالإلعادة تحديد التكلفة الحالية 

 القيمة، أيهما أقل.  إنخفاضإعادة إنتاجه قبل  أواألصل  ستبدالإلأنها التكلفة المستهلكة 

 

 تطبيق المناهج

 إنخفاضر البيانات وطبيعة على توف القيمة المستخدمةفي قياس المنهج األنسب  إختياريعتمد  .50
 -القيمة:

 أوفي البيئة التقنية  من التغيرات الهامة طويلة األجل الذي ينجملقيمة ا إنخفاض يكون  (أ)
 ستبدالاإلمنهج تكلفة  إستخدامب عموما  بيئة السياسة الحكومية قابلة للقياس  أوالقانونية 

 ؛مناسبا  منهج وحدات الخدمة، حيثما كان  أوالمستهلكة 
طويلة األجل في مدى  من إحدى التغيرات الهامة الذي ينجمالقيمة  إنخفاض يكون (ب)

قابلة التوقف الوشيك للطلب،  أومن التوقف  تنتجطريقته، بما في ذلك تلك  أو ستخداماإل
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منهج وحدات الخدمة، حيثما  أوالمستهلكة  ستبدالاإلمنهج تكلفة  إستخدامب عموما  للقياس 
 ؛ ومناسبا  كان 

منهج  إستخدامب عموما  اس من األضرار المادية قابلة للقي الذي ينجمالقيمة  إنخفاضكون ي (ج)
 .مناسبا  المستهلكة، حيثما كان  ستبدالاإلمنهج تكلفة  أو اإلستعادةتكلفة 

 
 

 القيمة وقياسها إنخفاضبخسارة  اإلعتراف

ألصل معين.  القيمة وقياسها إنخفاضبخسائر  اإلعترافعلى متطلبات  57-51تنص الفقرات  .52
قيمة أصل غير مولد للنقد"  إنخفاضإلى "خسارة القيمة" في هذا المعيار  إنخفاضوتشير "خسائر 

 ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
 

، يتم تخفيض المرحلألصل ما أقل من مبلغه  الخدمة القابلة لإلستردادفي حال كان مبلغ  .51
الخاص به. ويكون ذلك التخفيض هو  الخدمة القابل لإلستردادلألصل إلى مبلغ  المرحلالمبلغ 

 قيمة. إنخفاضعبارة عن 
 

الخدمة ، يقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ 13كما تمت اإلشارة في الفقرة  .56
 66-17محتمل في القيمة. وتحدد الفقرات  إنخفاضفقط في حال وجود مؤشر على  القابل لإلسترداد

 القيمة. إنخفاضالمؤشرات الرئيسية على حدوث 
 

 العجز. أو شرة في الفائضالقيمة مبا إنخفاضبخسارة  اإلعترافيتم  .52
 

لألصل الذي يرتبط به،  المرحلالقيمة أعلى من المبلغ  إنخفاضعندما يكون المبلغ المقدر لخسارة  .55
ذلك أحد معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إقتضىمعين إذا، وفقط إذا،  إلتزامتعترف المنشأة ب

 العام.
 

لألصل، يتم تخفيض المبلغ  المرحلمن المبلغ القيمة المقدرة أعلى  إنخفاضعندما تكون خسارة  .53
 إلتزامب اإلعترافويتم العجز.  أو الفائضمبلغ مقابل في ب اإلعترافلألصل إلى الصفر مع  المرحل

ومثال على ذلك هو عندما  ذلك معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام. إقتضىما فقط إذا 
لمنشأة بمقتضى القانون إزالة هذا وُيطلب من ا مرفق عسكري تم إنشاؤه لغرض خاص إستخداميتوقف 

. وقد تحتاج المنشأة إلى وضع مخصص لتكاليف التفكيك إذا ستخداملإلالمرفق في حال لم يكن قابل 
واألصول  اإللتزامات"المخصصات،  22طاع العام ذلك معيار المحاسبة الدولي في الق إقتضى

 .المحتملة"
 

الفترات "اإلطفاء" لألصل في  اإلستهالكمة، يتم تعديل تكلفة القي إنخفاضبخسارة  اإلعترافبعد  .57
المستقبلية وذلك لتوزيع المبلغ المرحل الجديد لألصل، مطروحا  منه قيمته المتبقية )إن 

 وجدت(، على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي المتبقي. 
 

 القيمة إنخفاضعكس خسارة 

القيمة المعترف بها ألصل ما في  إنخفاضة على متطلبات عكس خسار  70-52فقرات تنص ال .52
 فترات سابقة. 
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يدل على أن خسارة تقوم المنشأة في كل تاريخ إعداد تقارير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر  .52
تكون قد  أوالقيمة المعترف بها في فترات سابقة ألصل ما قد ال توجد بعد اآلن  إنخفاض

لذلك  الخدمة القابل لإلستردادقّدر المنشأة مبلغ . وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تتدنت
 األصل.

 

القيمة المعترف بها في  إنخفاضوفي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن خسارة  .30
ها إعتبار تكون قد تدنت، تأخذ المنشأة في  أوفترات سابقة ألصل ما قد ال توجد بعد اآلن 

  -المؤشرات التالية، كحد أدنى:
 

 معلومات الخارجيةمصادر ال
 الحاجة إليها.  أوتجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها األصل  (أ)

أنها  أوعلى المنشأة خالل الفترة  إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة األمد ذات أثر  (ب)
الحكومية بيئة السياسة  أوالقانونية  أوستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية 

 . التي تعمل المنشأة ضمنها
 

 مصادر المعلومات الداخلية
يتوقع  أوعلى المنشأة خالل الفترة  إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة األمد ذات أثر  (ج)

الطريقة التي يتم بها،  أوأنها ستحدث في المستقبل القريب إلى الحد الذي يتم فيه، 
كبدة ه. وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتإستخداميتوقع أن يتم  أواألصل  إستخدام

إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها  أوتعزيز أداء األصل  أولتحسين  خالل الفترة
 األصل.

قبل أن يكون في  أوقبل إتمامه  مسبقا  قرار لمواصلة إنشاء األصل الذي تم إيقافه  إتخاذ (د)
 ه.إستخدامحالة تسمح ب

صل ما أفضل بكثير من وجود أدلة متاحة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أ(  هـ)
 ستكون كذلك. أوالمتوقع 

 

تعكس بشكل رئيسي  30القيمة في الفقرة  إنخفاضإن المؤشرات على تدني محتمل في خسارة  .32
 . 17القيمة المحتملة في الفقرة  إنخفاضمؤشرات خسارة 

 

ى عكس ليست قائمة شاملة. فقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى عل 30إن القائمة الواردة في الفقرة  .31
 الخدمة القابلة لإلستردادأن تعيد تقدير مبلغ  أيضا  القيمة تقتضي من المنشأة  إنخفاضخسارة 

 إنخفاضإمكانية عكس خسارة  على مؤشرا  مما يلي  أيا  لألصل. على سبيل المثال، قد يكون 
  -القيمة:

 أوكبير في القيمة السوقية لألصل؛  إرتفاع (أ)

 الحاجة إليها.  أوعلى الخدمات التي يقدمها األصل  زيادة كبيرة طويلة األجل في الطلب (ب)
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خسارة ها في المستقبل القريب هو مؤشر على عكس تإعادة هيكل أوبإيقاف عملية ما  اإللتزامإن  .36
طويل األمد،  هاما   تغيرا   اإللتزاميشكل  وذلك عندماالقيمة ألصل ما ينتمي إلى العملية  إنخفاض

ما ترتبط  غالبا  و ه. إستخدامطريقة  أوذلك األصل  إستخداممدى ، في ذو أثر مواتي على المنشأة
القيمة بحاالت يتيح فيها  إنخفاضعلى عكس  مؤشرا   اإللتزامالظروف التي يكون فيها هذا 

ومن األمثلة األصل.  إستخداملتعزيز  إعادة الهيكلة المتوقعة للعملية فرصا   أواإليقاف المتوقع 
مستشفى  فيها على نحو متدني من قبل عيادة إستخداملسينية تم على ذلك آلة تصوير باألشعة ا

حكومي، ونتيجة إلعادة الهيكلة، يتوقع نقلها إلى الدائرة الرئيسية للطب اإلشعاعي في المستشفى 
 أوبإيقاف عملية العيادة  اإللتزامها بشكل أفضل. وفي تلك الحالة، قد يكون إستخدامحيث سيتم 

القيمة المعترف بها لألصل في فترات  إنخفاضإمكانية عكس خسارة ى عل مؤشرا  إعادة هيكلتها 
 سابقة.

 

القيمة المعترف بها ألصل ما قد ال توجد  إنخفاضفي حال كان هناك مؤشر يدل على أن خسارة  .32
اإلنتاجي )أ( مراجعة وتعديل العمر تكون قد تدنت، فإن هذا قد يشير إلى ضرورة  أوبعد اآلن 
لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  القيمة المتبقية )ج( أو)اإلطفاء(  اإلستهالكة طريق)ب(  أوالمتبقي 

ن لم يتم عكس خسارة  ،في القطاع العام المطبق على األصل  قيمة األصل. إنخفاضحتى وا 
 

القيمة المعترف بها في فترات سابقة ألصل ما إذا، وفقط إذا، حدث  إنخفاضخسارة يتم عكس  .35
لألصل منذ أن تم  الخدمة القابلة لإلستردادستخدمة لتحديد مبلغ تغيير في التقديرات الم

ذا كان هذا هو الحال، يتم زيادة المبلغ  إلنخفاضبآخر خسارة  اإلعتراف  المرحلالقيمة. وا 
 الخدمة القابلة لإلسترداد، إلى مبلغ 16ما هو منصوص عليه في الفقرة  بإستثناءلألصل، 

 القيمة.  إنخفاضبارة عن عكس لخسارة الخاص به. وتكون تلك الزيادة هي ع

 

فقط في حال  الخدمات القابلة لإلسترداديقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ  .33
المؤشرات الرئيسية على أن  30القيمة. وتحدد الفقرة  إنخفاضوجود مؤشر على عكس خسارة 

 تكون قد تدنت.  أوبعد اآلن القيمة المعترف بها ألصل ما قد ال توجد  إنخفاضخسارة 
 

ألصل ما، إما  المقدر الخدمة القابلة لإلستردادالقيمة زيادة في مبلغ  إنخفاضُيظهر عكس خسارة  .37
القيمة لذلك األصل.  إنخفاضت فيها المنشأة بخسارة إعترفبيعه، منذ آخر مرة  أوه إستخداممن 

الخدمة التي تسبب الزيادة في مبلغ  من المنشأة تحديد التغير في التقديرات 77وتقتضي الفقرة 
  -. وتشمل األمثلة على التغيرات في التقديرات ما يلي:القابلة لإلسترداد

الخدمة القابل )أي ما إذا كان مبلغ  الخدمة القابل لإلستردادمبلغ إحتساب تغير في أساس  (أ)
 تهمقي أومنها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة  يقوم على أساس لإلسترداد
 ؛(المستخدمة
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الخدمة القابل حال كان مبلغ  القيمة المستخدمة وذلك فيتغير في تقدير عناصر  (ب)
 أو؛ المستخدمةيقوم على أساس قيمة  لإلستخدام 

منها تكاليف البيع، في حال كان مبلغ  مطروحا  تغير في تقدير عناصر القيمة العادلة  (ج)
 منها تكاليف البيع. مطروحا  الصيانة المسترد يقوم على أساس القيمة العادلة 

 

الذي تم زيادته ألصل ما والمنسوب إلى عكس خسارة  المرحلالمبلغ  يتجاوزينبغي أن ال  .32
اإلطفاء(  أو اإلستهالكما بعد الذي كان سيتم تحديده )صافي  المرحلالقيمة المبلغ  إنخفاض

 قيمة لألصل في فترات سابقة. إنخفاضبخسارة  اإلعترافلو لم يتم 
 

 العجز. أو القيمة ألصل ما مباشرة في الفائض إنخفاضبعكس خسارة  اإلعترافيتم  .32
 

)اإلطفاء( لألصل في  اإلستهالكالقيمة، يتم تعديل تكلفة  إنخفاضبعكس خسارة  اإلعترافبعد  .70
منه قيمته المتبقية )إن  مطروحا  لألصل،  الجديد المرحلالفترات المستقبلية لتوزيع المبلغ 

 عمره اإلنتاجي المتبقي. على مدىنتظم وجدت(، على أساس م
 

 إعادة تحديد األصول 

من أصول غير  أوإن إعادة تحديد األصول من أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد  .72
مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقد يحدث فقط في حال وجود أدلة واضحة على أن إعادة هذا 

 أوالقيمة  إنخفاض إختبارادة التحديد، بحد ذاته، إجراء التحديد هو أمر مناسب. وال يستلزم إع
 أوالقيمة  إنخفاض إختبارؤشر على من ذلك، ينشأ الم وبدال  القيمة.  إنخفاضعكس خسارة 
من المؤشرات المدرجة المطبقة على األصل بعد إعادة  كحد أدنى القيمة إنخفاضعكس خسارة 

 التحديد. 
 

شآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد أصل غير هناك أحوال يمكن أن تقرر فيها من .71
مولد للنقد كأصل مولد للنقد، فعلى سبيل المثال أنشأت منشأة معالجة فضالت بالدرجة األولى 
لمعالجة الفضالت الصناعية الناتجة من إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي رسوم 

ر موقعه لألغراض الصناعية ولتجارة البيع بالتجزئة وقد على ذلك، ثم ُهدم ذلك اإلسكان وتم تطوي
قرر أن المنشأة في المستقبل ستستخدم لمعالجة الفضالت الصناعية بأسعار تجارية، فقررت 
 منشأة قطاع عام على ضوء هذا القرار إعادة تحديد منشأة معالجة الفضالت كأصل مولد للنقد.   

 اإلفصاح

من  للنقد المولدة غير األصول لتمييز تضعها التي المعايير عن المنشأة تفصح أن ينبغي . أ71
  األصول المولدة لألصل.

 

  -تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة من األصول: .76

بند العجز خالل الفترة و  أو مبلـغ خسائـر إنخفاض القيمة المعترف بها في الفائض (أ)
 إنخفاض القيمة.)بنود( السطر في بيان األداء المالي التي ُتشمل فيها خسائر 
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المبالغ المعكوسة لخسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في الفائض أو العجز خالل  (ب)
الفترة وبند )بنود( األسطر في بيان األداء المالي الذي ُتعكس فيه خسائر إنخفاض 

 القيمة تلك. 
 

   [تم إلغائها ]   أ76
 

ست .72 خدام مماثلين في عمليات منشأة ُتعرف فئة األصول بأنها مجموعة من األصول ذات طبيعة وا 
 ما.

 

مع معلومات أخرى مفصح عنها لفئة األصول.  32يمكن عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  .75
على سبيل المثال، قد تتضمن تسوية المبلغ المرحل للممتلكات والمصانع والمعدات هذه 

 .27في القطاع العام  المعلومات في بداية ونهاية الفترة كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي
 

تفصح المنشأة التي تعد تقريرا  حول المعلومات القطاعية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  .73
  -عما يلي لكل قطاع تعد المنشأة تقريرا  به: "تقديم التقارير حول القطاعات" 26القطاع العام 

 الفترة.مبلغ خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خالل  (أ)

 مبلغ عكوسات خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خالل الفترة. (ب)
 

. تفصح المنشأة عما يلي لكل خسارة مادية إلنخفاض القيمة معترف بها أو معكوسة خالل 11
 -الفترة:

 األحداث والظروف التي أدت إلى اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة أو عكسها. (أ)

 خفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة.مبلغ خسائر إن (ب)

 طبيعة األصل. (ج)

القطاع الذي ينتمي إليه األصل، في حال أعدت المنشأة تقريرا  حول المعلومات القطاعية  (د)
 . 26وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

منها تكاليف  ما إذا كان مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد لألصل هو قيمته العادلة مطروحا    (هـ)
 البيع أو قيمته المستخدمة.

األساس المستخدم لتحديد القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع )ما إذا تم مثال  تحديد  (و)
القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطة( وذلك إذا كان مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد هو 

 القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع.

ج المستخدم لتحديد القيمة المستخدمة إذا كان مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد هو المنه (ز)
 القيمة المستخدمة. 
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يجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات التالية فيما يتعلق بإجمالي خسائر إنخفاض القيمة  . 16
جمالي عكوسات خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها خالل الفترة والتي لم يتم اإلف صاح عن وا 

  -:11معلومات فيما يخصها وفقا  للفقرة 
فئات األصول الرئيسية المتأثرة بخسائر إنخفاض القيمة )وفئات األصول الرئيسية المتأثرة  (أ)

 بعكوسات خسائر إنخفاض القيمة(.
األحداث والظروف الرئيسية التي أدت إلى اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة وعكوسات  (ب)

 ه.خسائر إنخفاض القيمة هذ
 
ُيستحسن أن تقوم المنشأة باإلفصاح عن اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد مبلغ الخدمة القابل  . 72

 لإلسترداد لألصول خالل الفترة.
 

 األحكام اإلنتقالية
يتم تطبيق هذا المعيار بأثر مستقبلي من تاريخ تطبيقه. ويجب اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة  . 20

 12إنخفاض القيمة( الناتجة عن تبني معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  )عكوسات خسائر
 هذا )في الفائض أو العجز(.

 

 من تاريخ تطبيق تلك الفقرة.  بأثر مستقبلي 11ُيطّبق التعديل على الفقرة .  أ 60
 
ف بخسائر يمكن أن تكون المنشآت قد تبنت قبل تبيني هذا المعيار سياسات محاسبية لإلعترا . 22

إنخفاض القيمة وعكسها. وعند تبني هذا المعيار، قد يظهر تغيير في السياسة المحاسبية. وقد يكون 
من الصعب تحديد مبلغ التعديالت الناتجة عن التطبيق بأثر رجعي للتغيير في السياسة المحاسبية. 

أو المعالجة البديلة المسموح  لذلك، وعند تبني هذا المعيار ينبغي أال تطبق المنشأة المعالجة الرئيسية
 6القطاع العام  بها للتغيرات األخرى في السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي في

 ."السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
 

 تاريخ النفاذ
تبدأ في  التيلتي تغطي الفترات السنوية اعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية . 61

 المنشأة ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامتأو بعد هذا التاريخ.  1001ينايراألول من 
 .  يجب عليها اإلفصاح عن ذلك 1001 يناير 2بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل 

  
 و ب11و أ11 الفقرات وأدخل 1و 1 الفقرتين 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل أ.61

 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديالت تلك المنشأة وتطبق. أ12
ذا. 1022 ابريل 2 بعد أو  لفترة 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وا 
 .المبكرة الفترة تلك على تالتعديال تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،1022 ابريل 2 قبل تبدأ

 



 إنخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد
 

 362 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    

"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خالل  11تم تعديل الفقرة  .ب61
لبيانات على الك التعديل ذ. وينبغي على المنشأة تطبيق 1022في أكتوبر  ةالصادر  "1022

. وُيحّبذ التطبيق 1021ر يناي 2أو بعد  التي تبدأ فيالمالية السنوية التي تغّطي الفترات 
ينبغي عليها  فإنه، 1021يناير  2 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتالمبكر. وفي حال 
 االفصاح عن ذلك.

 
عندما تتبنى المنشأة أساس اإلستحقاق المحاسبي، كما هو معّرف في معايير المحاسبة الدولية في  . 26

الية بعد تاريخ النفاذ هذا، فإن هذا المعيار ينطبق على القطاع العام، ألغراض إعداد التقارير الم
البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس اإلستحقاق أو بعد 

 ذلك. 
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  046 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس اإلستنتاجات ل

 أساس اإلستنتاجات
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   12يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المقدمة
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بين المقاربة برنامج إن .2إستنتاج

 في المجلس سياسة وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو مالعا القطاع في الدولية
 مع اإلستحقاق أساس على العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين المقاربة تحقيق

 يكون حيث الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير
 . مالعا القطاع لمنشآت مناسبا  

 

تستند معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق إلى المعايير الدولية  .1إستنتاج
إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، إلى الحد الذي تنطبق فيه 

جام مع تلك متطلبات تلك المعايير على القطاع العام. وقد تم وضع متطلبات هذا المعيار باإلنس
بأن تحدد المنشآت المبلغ القابل لإلسترداد ألصل  60السياسة. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي 

ما في حال وجود مؤشرات على إنخفاض قيمة األصل. وُيعرف المبلغ القابل لإلسترداد ألصل 
، أيهما أعلى. ما على أنه القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع لألصل

 ويتضمن هذا المعيار تعريفا  مماثال .
 

على األصول المولدة للنقد ووحدات توليد النقد، بينما ينطبق  60ينطبق معيار المحاسبة الدولي .6إستنتاج
هذا المعيار على األصول الفردية غير المولدة للنقد. وينتج عن هذا عدد من الفروقات بين 

 -لرئيسية:المعيارين. وفيما يلي هذه الفروقات ا
تختلف طريقة قياس القيمة المستخدمة ألصل غير مولد للنقد بموجب هذا المعيار عن  (أ)

 ؛60تلك الطريقة المطبقة على أصل مولد للنقد بموجب معيار المحاسبة الدولي 
ال يقتضي هذا المعيار بأن تطبق المنشآت إختبار إنخفاض القيمة على الممتلكات  (ب)

 مبالغ معاد تقييمها؛ ووالمصانع والمعدات المسجلة ب

ال يتضمن هذا المعيار "إنخفاض في القيمة السوقية بشكل ملحوظ أكثر مما هو متوقع  (ج)
نتيجة مرور الوقت أو اإلستخدام العادي" كمؤشر أدنى على إنخفاض القيمة. ويرد هذا 

 المؤشر كمؤشر إضافي على إحتمالية حدوث إنخفاض في القيمة.
 

اسبة الدولية في القطاع العام في الحياد عن متطلبات معيار إن أسباب مجلس معايير المح
 موضحة في الفقرات أدناه. 60المحاسبة الدولي 

 

منهجا  لمحاسبة  1666الصادر في عام  "إنخفاض قيمة األصول"إقتراح طلب إبداء المالحظات  .4إستنتاج
ر ما هو بقد 60إنخفاض قيمة أصول منشآت القطاع العام التي طبقت معيار المحاسبة الدولي 

بعد دراسة الردود على طلب  "إنخفاض قيمة األصول" 16مناسب. وتم وضع مسودة العرض 
. كما تم وضع هذا المعيار بعد دراسة الردود 1666إبداء المالحظات وتم إصدارها في عام 

 . 16على مسودة العرض 
 

 
 



 المولدة للنقدإنخفاض قيمة األصول الغير 

 

  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس اإلستنتاجات ل 042 

 األصول المولدة النقد
ة القيمة المستخدمة على أنها القيمة بأن تحدد المنشأ 60يقتضي معيار المحاسبة الدولي  .5إستنتاج

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع تدفقها من اإلستخدام المستمر لألصل، 
أو وحدة توليد النقد، ومن إستبعاده في نهاية عمره اإلنتاجي. وتظهر الخدمات المحتملة 

ات نقدية مستقبلية. تنطبق متطلبات لألصول المولدة للنقد من خالل قدرتها على توليد تدفق
على األصول المولدة للنقد المحتفظ بها من  10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

قبل منشآت القطاع العام. ويتطلب هذا المعيار من المنشآت تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 في القطاع العام.لمحاسبة إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد  10في القطاع العام 

 

 األصول غير المولدة للنقد
بعد دراسة المبادئ التي تدعم مفهوم القيمة المستخدمة القابل للتطبيق على األصول غير  .0إستنتاج

المولدة للنقد، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ضرورة قياس 
يمة الحالية للخدمات المحتملة القيمة المستخدمة ألصل غير مولد للنقد بالرجوع إلى الق

 .60المتبقية لألصل. وتحاكي هذه العملية المنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي 
 

 تحديد القيمة المستخدمة
يمكن تحديد القيمة المستخدمة )القيمة الحالية للخدمات المحتملة المتبقية( ألصل غير مولد  .7إستنتاج

على  60ذي يحاكي معيار المحاسبة الدولي للنقد بأساليب عدة. وينطوي أحد المناهج ال
تقدير وخصم التدفقات النقدية الواردة التي كان من الممكن أن تنشأ في حال باعت المنشأة 
خدماتها أو منتجاتها األخرى في السوق. ومع ذلك، يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

في الواقع العملي بسبب التعقيدات  القطاع العام أنه من غير المحتمل أن ُيستخدم هذا المنهج
المرتبطة بتحديد األسعار المناسبة التي يتم وفقا  لها تقييم الخدمة أو غيرها من وحدات 

 اإلنتاج وتقدير سعر الخصم المناسب.
 

تعكس مناهج أخرى تحديدا  ضمنيا  للقيمة المستخدمة. وفي هذا الخصوص، أخذ مجلس  .8إستنتاج
اع العام بعين اإلعتبار منهج القيمة السوقية، والمناهج التي معايير المحاسبة الدولية في القط

تقيس تكلفة إلستبدال المستهلكة، كما أخذت باإلعتبار أيضا  تكلفة اإلستعادة ووحدات 
 الخدمة. 

 
 منهج القيمة السوقية

بموجب هذا المنهج، وفيما توجد سوق نشطة لألصل، تقاس القيمة المستخدمة األصل غير  .9إستنتاج
بالقيمة السوقية المتوافرة لألصل. وفي حال عدم توفر سوق نشطة لألصل،  المولد للنقد

تستخدم المنشأة أفضل دليل سوقي متوفر للسعر الذي يمكن به تبادل األصل بين أطراف 
مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري، مع األخذ بعين اإلعتبار اإلستخدام األعلى 

في السوق مستعدين للدفع مقابله في الظروف  واألفضل لألصل الذي يكون المشاركون
السائدة. ويشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إستخدام القيمة 
السوقية المتوافرة كمكافئ للقيمة المستخدمة كان زائدا  عن الحاجة بما أن القيمة السوقية 

ف البيع )الوسيلة األخرى لتقدير مبلغ تختلف عن القيمة العادلة لألصل مطروحا  منها تكالي
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الخدمة القابل لإلسترداد( بمبلغ تكاليف اإلستبعاد فقط. لذلك، يتم الحصول على القيمة 
السوقية بشكل فعال على أساس القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع لمبلغ الخدمة 

 القابل لإلسترداد.
 

 منهج تكلفة إلستبدال المستهلكة
ا المنهج، يتم تحديد قيمة إستخدام األصل بأنها أقل تكلفة يمكن بها الحصول على بموجب هذ  .26إستنتاج

إجمالي الخدمات المحتملة المجسدة في األصل ضمن السياق العادي للعمليات مطروحا  منها 
قيمة الخدمات المحتملة المستهلكة مسبقا . ويفترض هذا المنهج أن تستبدل المنشأة الخدمات 

ة لألصل في حال إستبعدت. ويمكن إستبدال األصل إما عن طريق إعادة إنتاجه المحتملة المتبقي
)مثل األصول المتخصصة( أو عن طريق إستبدال إجمالي خدماته المحتملة. لذلك، تقاس قيمته 
المستخدمة على أنها تكلفة إعادة إنتاج األصل أو تكلفة إستبداله، أيهما أقل، مطروحا  منها 

المحسوب على أساس هذه التكلفة لتعكس الخدمات المحتملة لألصل اإلستهالك المتراكم 
 المستهلكة أو المنتهية مسبقا . 

 

 منهج تكلفة اإلستعادة
ُيستخدم هذا المنهج عادة عندما تنشأ خسائر إنخفاض القيمة عن حصول أضرار. وبموجب هذا  .22إستنتاج

المقدرة لألصل من  المنهج، يتم تحديد قيمة إستخدام األصل عن طريق طرح تكلفة اإلستعادة
 تكلفة إلستبدال المستهلكة لألصل أو تكلفة إعادة إنتاجه قبل إنخفاض قيمته.

 

 منهج وحدات الخدمة
يحدد هذا المنهج قيمة إستخدام األصل عن طريق تخفيض تكلفة إلستبدال المستهلكة لألصل أو  .21إستنتاج

دات الخدمة المتوقعة تكلفة إعادة إنتاجه قبل إنخفاض قيمته لتتوافق مع العدد المخفض من وح
 من األصل في وضع إنخفاض قيمته.

 

 المناهج المتبعة
وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على قياس القيمة المستخدمة األصل غير  .26إستنتاج

المولد للنقد بإستخدام منهج تكلفة إلستبدال المستهلكة أو تكلفة اإلستعادة أو وحدات الخدمة 
 ه حسبما هو مناسب.المشار إليه أعال

 

 األصول األخرى
 غير األصول إلختبار محددة متطلبات 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن .24إستنتاج

 غير باألصول المتعلقة القيمة إنخفاض خسائر وقياس القيمة، إنخفاض يخص فيما الملموسة
 في الدولي المحاسبة معيار لمتطلبات متممة المتطلبات هذه وتأتي. بها واإلعتراف الملموسة
 للنقد المولدة وغير الملموسة غير األصول وتندرج. "الملموسة غير األصول" 62 العام القطاع
 القيمة إنخفاض يخص فيما إختبارها وينبغي المعيار هذا نطاق ضمن التكلفة بسعر تقاس والتي
 . المعيار هذا لمتطلبات وفقا  



 المولدة للنقدإنخفاض قيمة األصول الغير 
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 مجموعة من األصول وأصول الشركة
، حيث ال يكون ممكنا  تحديد المبلغ القابل لإلسترداد ألصل 60عيار المحاسبة الدولي بموجب م .25إستنتاج

مفرد، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد التابعة لألصل. ووحدة توليد النقد هي 
دام المستمر، تولد تدفقات نقدية واردة من اإلستخ)أ( أصغر مجموعة قابلة للتحديد من األصول التي 

مجموعات أخرى من  )ب( وهي مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى أو
األصول. وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مفهوم وحدة توليد الخدمة في 

بق على األصول المفردة، بيئة غير مولدة للنقد. وقد الحظ أن المتطلبات الواردة في هذا المعيار تنط
هو  60فإن تطبيق مثل هذا المفهوم قياسا  على مفهوم وحدة توليد النقد في معيار المحاسبة الدولي 

على ذلك،  أمر غير ضروري ألنه من الممكن تحديد الخدمات المحتملة لألصول المفردة. وعالوة  
 قيمة األصول غير المولدة للنقد. سينتج عن تبني هذا المفهوم تعقيدات مفرطة في محاسبة إنخفاض 

 
، تعتبر األصول بإستثناء الشهرة التي تساهم في التدفقات النقدية 60بموجب معيار المحاسبة الدولي  .20إستنتاج

المستقبلية إلثنين أو أكثر من وحدات توليد النقد بأنها "أصول شركة". وفي بيئة مولدة النقد، وبما أن 
ردة منفصلة، فإنه يتم التعامل مع إنخفاض قيمة أصول أصول الشركة ال تولد تدفقات نقدية وا

الشركة كجزء من إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد التي تنتمي إليها أصول الشركة. والحظ مجلس 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في بيئة غير مولدة النقد ال يكون مفهوم وحدة توليد 

أيضا  أن مثل هذه  أعاله. كما الحظ المجلس 25اإلستنتاج  فقرةالخدمة مؤكدا كما يظهر في 
األصول تكون عادة  جزءا  ال يتجزأ من مهمة تسليم الخدمات ويتم التعامل مع إنخفاض قيمة هذه 
األصول بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع األصول األخرى غير المولدة للنقد الخاصة 

 بالمنشأة. 
 

 واألصول غير الملموسة والمعداتالممتلكات والمصانع 
ال يقتضي المعيار تطبيق إختبار إنخفاض القيمة على األصول غير المولدة للنقد المسجلة بالمبالغ  .27إستنتاج

في معيار المحاسبة الدولي  )نموذج إعادة التقييم(المعاد تقييمها بموجب المعالجة البديلة المسموح بها
ويرى مجلس معايير المحاسبة  62ي في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدول 27في القطاع العام 

المنصوص عليها في معيار   الدولية في القطاع العام أنه بموجب المعالجة البديلة المسموح بها
ُيعاد تقييم  62ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بمبلغ ال يختلف كثيرا  عن قيمتها العادلة كما في تاريخ إعداد  األصول بإنتظام كاٍف لضمان تسجيلها
التقرير، وُيؤخذ بعين اإلعتبار أي إنخفاض قيمة عند التقييم. لذلك، فإن أي فرق بين المبلغ المرحل 
لألصل وقيمته العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع سيكون عبارة عن تكاليف اإلستبعاد. ويرى مجلس 

بة الدولية في القطاع العام أنه، في معظم الحاالت، لن تكون هذه الفروقات كبيرة، معايير المحاس
ومن وجهة نظر عملية ليس من الضروري قياس مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد لألصل واإلعتراف 

 بخسارة إنخفاض قيمة لتكاليف إستبعاد أصل غير مولد للنقد.
 

التي تم  األصولأن تقوم المنشآت بإختبار  60سبة الدولي وخالفا  لهذا المعيار، يقتضي معيار المحا .28إستنتاج
إعادة تقييمها فيما يخص إنخفاض القيمة وذلك بعد إعادة تقييمها. ويمكن تفسير أسباب هذا 

ستنتاج  29 إستنتاجاإلختالف بالرجوع إلى العوامل الموضحة في الفقرتين   أدناه. 16وا 
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مة القابل لإلسترداد بموجب هذا المعيار وتحديد المبلغ أوال ، هناك طرق مختلفة لتحديد مبلغ الخد .29إستنتاج
. ويعرف "مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد" في هذا 60القابل لإلسترداد بموجب معيار المحاسبة الدولي 

المعيار بأنه "القيمة العادلة ألصل غير مولد للنقد مطروحا  منها تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة، 
وجب هذا المعيار، تحدد المنشأة القيمة المستخدمة لألصل عن طريق تحديد أيهما أعلى". وبم

التكلفة الجارية إلستبدال الخدمات المحتملة المتبقية لألصل. ويتم تحديد التكلفة الجارية إلستبدال 
الخدمات المحتملة المتبقية لألصل بإستخدام منهج تكلفة إلستبدال المستهلكة والمناهج الموضحة 

ج تكلفة اإلستعادة ومنهج وحدات الخدمة. وقد يتم تبني هذه المناهج لقياس القيمة العادلة مثل منه
 62ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ترداد" في وعليه تكون القيمة المستخدمة هي مقياس القيمة العادلة. ويرد تعريف "المبلغ القابل لإلس
على أنه "القيمة العادلة لألصل مطروحا  منها تكاليف البيع أو القيمة  60معيار المحاسبة الدولي

 60المستخدمة، أيهما أعلى". ويتم تحديد القيمة المستخدمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
المستمر اإلستخدام بإستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع الحصول عليها من خالل 

ستبعاده نهائيا   على إمكانية أن تختلف القيمة  60. وينص معيار المحاسبة الدولي لألصل وا 
 المستخدمة عن القيمة العادلة لألصل.

 

 60ثانيا ، ال يتكرر في هذا المعيار الشرط المنصوص عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي  .16إستنتاج
قد مع األصول المولدة للنقد لتشكيل وحدة توليد الذي يقضي بدمج األصول غير المولدة للن

، عندما ال ينتج األصل تدفقات نقدية واردة فإنه 60للنقد. وبموجب معيار المحاسبة الدولي
يتم دمجه مع أصول أخرى لتشكيل وحدة توليد للنقد، حيث تقاس بعد ذلك قيمته المستخدمة. 

وحدة توليد النقد عن القيمة المستخدمة وقد يختلف مجموع القيم العادلة لألصول التي تشكل 
 وحدة توليد النقد. 

 

 إنخفاض قيمة األصول غير المولدة للنقد المحتفظ بها من قبل مؤسسات األعمال الحكومية 
 األعمال مشاريع تملكها التي األصول جميع قيمة إنخفاض محاسبة المعيار هذا يتطلب .12إستنتاج

 منشآت هي الحكومية األعمال مشاريعو . 60 الدولي المحاسبة معيار بموجب الحكومية
 إلى المقدمة" توضح. للنقد مولدة أصول رئيسي بشكل هي تستخدمها التي واألصول ربحية
 ربحية منشآت هي الحكومية األعمال مشاريع أن "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير اإلمتثال بالتالي عليها ويتعين
 الدولية المعايير بأن المختلفة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير توضح كما. الدولية
 تجميع يتم أن ُيتوقع وعليه،. الحكومية األعمال مشاريع على ُتطبق المالية التقارير إلعداد

 األعمال لمشاريع نقدلل المولدة األصول مع مناسب بشكل للنقد المولدة غير األصول
 لمعيار وفقا القيمة إنخفاض يخص فيما إختبارها يتم للنقد مولدة وحدة لتشكل الحكومية
 . 60 الدولي المحاسبة

 

 التغيرات في القيمة السوقية -مؤشرات إنخفاض القيمة
على "إنخفاض القيمة السوقية لألصل بشكل ملحوظ أكثر  60ينص معيار المحاسبة الدولي  .11إستنتاج

متوقع نتيجة لمرور الزمن أو نتيجة اإلستخدام العادي" كمؤشر أدنى على إنخفاض مما هو 
القيمة. وقد أورد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المؤشر كمؤشر 
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إضافي على إنخفاض القيمة، ولكن ليس كمؤشر أدنى على إنخفاض القيمة. حيث يرى 
السوقية ال تشير بالضرورة إلى إنخفاض قيمة األصل  المجلس أن هذه التغيرات في القيمة

غير المولد للنقد، وذلك ألنه يتم اإلحتفاظ باألصول غير المولدة للنقد ألسباب غير الحصول 
على عائد مالي. وعليه، قد ال يعكس التغير في القيمة السوقية تغييرا  في مقدار الخدمة الذي 

 لألصل.  ستسترده المنشأة من اإلستخدام المستمر
 

 عكس إنخفاض القيمة
)أ( على أن "تجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها األصل أو تجدد الحاجة 06تنص الفقرة  .16إستنتاج

)ب( على "إرتفاع 01إليها" هو مؤشر أدنى على عكس إنخفاض القيمة، بينما تنص الفقرة 
" كمؤشر هام طويل األجل في الطلب على الخدمات التي يقدمها األصل أو الحاجة إليها

إضافي على عكس محتمل إلنخفاض القيمة. إن صياغة هذين المؤشرين مماثلة، إال أنه 
)أ( تشير إلى تجدد الطلب الذي إنخفض وأدى إلى 06يمكن التمييز بينهما ألن الفقرة 

)ب( إلى طلب جديد، وقد ال يكون 01اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. وتشير الفقرة 
 اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة فيما يخص األصل.مرتبطا  بالسبب وراء 

 

)أ( على "إرتفاع هام في القيمة السوقية لألصل" كمؤشر إضافي على عكس 01تنص الفقرة  .14إستنتاج
)أ( الذي يقتضي بأن 17إنخفاض القيمة. وال يقابل هذا مؤشر إنخفاض القيمة في الفقرة 

شكل ملحوظ نتيجة لمرور الوقت يكون اإلنخفاض في القيمة السوقية "أكثر مما هو متوقع ب
أو نتيجة اإلستخدام العادي". ويعني هذا اإلختالف أن إرتفاع القيمة السوقية قد يكون متوقع 

 أو غير متوقع.
 

)ج( "توفر أدلة على لحاق ضرر مادي باألصل" كمؤشر أدنى إلنخفاض 17تتضمن الفقرة  .15إستنتاج
قيمة يقابل هذا المؤشر على مؤشرا  على عكس إنخفاض ال 06القيمة. وال تتضمن الفقرة 

إنخفاض القيمة. لم يورد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "إصالح األصل" 
 27كمؤشر على عكس إنخفاض القيمة ألن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مصانع يقتضي بأن تضيف المنشآت النفقات الالحقة إلى المبلغ المرحل لبند الممتلكات وال
والمعدات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات محتملة خالل 
العمر الكلي لألصل، بزيادة عن معيار األداء الذي تم تقييمه مؤخرا  لألصل القائم، إلى 

التي يتم قياسها بإستخدام نموذج  العقارات اإلستثماريةالمنشأة. كما ينطبق هذا المتطلب على 
. ويرى "العقارات اإلستثمارية" 20التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المتطلبات تبطل الحاجة إلى مؤشر 
على عكس إنخفاض القيمة ُيظهر مؤشر الضرر المادي على إنخفاض القيمة. كما الحظ 

أو إصالح الضرر ال يشكل تغييرا  في تقدير مبلغ الخدمات المحتملة  المجلس أن ترميم
 من هذا المعيار. 05لألصل بعد إنخفاض قيمته كما هو محدد في الفقرة 
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 إرشادات التنفيذ
 أمثلة - القيمة إنخفاض مؤشرات

منه.  زء  شّكل جتال  الكنه 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت  

 (72مؤشرات على اإلنخفاض ) فقرة 
 مصادر خارجية للمعلومات

الحاجة  وأعلى الخدمات التي يقدمها األصل طلب ال الوشيك فيالتوقف أو التوقف  (أ)
 .يهاإل

توقف أو  اتالخدم تلكولكن الطلب على  المحتملةنفس الخدمات على ما يزال األصل يحافظ  2تنفيذ
 -بهذه الطريقة ما يلي: التي تنخفض قيمتهاصول األ توقف. ومن األمثلة علىال أوشك على

عن هجرة  ناشئالخدمات المدرسية الطلب على  في بسبب نقصتم إغالقها مدرسة  (أ)
الذي السكاني  تجاههذا اإل ينعكسأن  ليس من المتوقعو السكان إلى مناطق أخرى. 

 ؛المنظور على طلب الخدمات المدرسية في المستقبل يؤثر
ال و  -طالب فقط 256طالب تملك حاليا  قيد تسجيل لـ 2.566مدرسة مصممة لـ (ب)

وال تتوقع  كم. 266بديلة تقع على بعد أقرب مدرسة يمكن إغالق المدرسة ألن 
لو  -طالب 2.466عند إنشاء المدرسة كان التسجيل لـ ا  في التسجيل.إرتفاعالمنشأة 

 وتحددكثير. أصغر بستملكت مرفقا  إلطالب فقط  256أن المنشأة توقعت تسجيل 
 الخدمة القابل لإلستردادمقارنة مبلغ  ينبغيالمدرسة أن الطلب قد توقف تقريبا  وأنه 

 ؛مرحلال امبلغهللمدرسة مع 

سكان  إنتقلعلى سبيل المثال جراء نقص في الرعاية )تم إغالقها سكة حديدية  (ج)
وا أما الذين بق ،إلى المدينة جراء سنوات متتالية من القحط ماريفية منطقة 

 كلفة(؛ وتقل األ الحافلة فيستخدمون خدمة

ه مما قد يؤدي إلى إغالق إستئجار عقد الرئيسيون مدرج رياضي ال يجدد مستأجروه  (د)
 .المرفق

 

أو القانونية أو  التقنيةعلى المنشأة في البيئة  أثر سلبي ذاتطويلة األجل  تغيرات هامة (ب)
 .ضمنها تعمل المنشأة التيالسياسة الحكومية بيئة 

 

 لبيئة التقنيةا
لتنتج بدائل تقدم خدمات أفضل أو أكثر  التقنيةفي حال تقدم  األصلخدمات  نخفضتقد  1تنفيذ

 -:ومن األمثلة على األصول التي تنخفض قيمتها بهذه الطريقة ما يليفعالية. 

تستخدم أبدا  ألن آلة جديدة  أو التستخدم نادرا  ما  التي طبيالتشخيص المعدات  (أ)
 المؤشر )أ( أعاله(؛  أيضا   تلبيأكثر دقة ) نتائج تعطيما  أكثر تقد تقنية تمثل
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المنشأة  وليس لدى ،بسبب التقدم التقني يدعمها برمجيات لم يعد المزود الخارجي  (ب)
 البرمجيات؛ وهذه موظفين لصيانة 

 التطور التقني. نتيجةحاسوب أصبحت قديمة معدات  (ج)

 

 السياسة الحكومية بيئة البيئة القانونية أو
 

األمثلة على  وتشملتغيير في قانون أو تشريع ما.  نتيجةألصل ل المحتملةالخدمات  خفضنتقد  6تنفيذ
 -القيمة التي يحددها هذا المؤشر ما يلي: إنخفاض

 الضجيجالجديدة أو طائرة ال تحقق معايير  نبعاثاإلمركبة ال تحقق معايير  (أ)
 الجديدة؛

 تشريعات وضع بسببغراض التدريس بعد اآلن أل إستخدامهارسة ال يمكن مد (ب)
 لسالمة فيما يتعلق بمواد البناء أو مخارج الطوارئ؛ وجديدة ل

 ه ألنه ال يحقق المعايير البيئية الجديدة.إستخداملمياه الشرب ال يمكن  معمل (ج)

 

 مصادر داخلية للمعلومات
 توفر أدلة على األضرار المادية ألصل ما. (ج)

 

ألصل على تقديم مستوى الخدمات الذي من المحتمل أن ينتج عن األضرار المادية عدم قدرة ا 1تنفيذ
قيمتها بهذه الطريقة ما  تنخفض. ومن األمثلة على أصول قادرا  على تقديمه في السابقكان 
 -يلي:
 جراء حريق أو فيضان أو عوامل أخرى؛ مدمرمبنى  (أ)
 ؛عيوب هيكليةبسبب العثور على  يتم إغالقهمبنى  (ب)

خالل  هذه المواضع إستبدال ضرورةإلى  مما يشيرمن طريق مرتفع مواضع غائرة  (ج)
 سنة؛ 66 ومدته للتصميم األصلي العمر وليسسنة  25

 ؛هيكليمستوى صرفه بسبب تقييم  ضاإنخفسد  (د)

 نسدادالمسرب حيث أن إزالة اإل إنسدادبسبب  سعتهت إنخفضمياه معمل معالجة  (ه)
 ؛مكلفة

 ؛بسبب العثور على عيوب هيكلية عليه قيود من حيث الوزنجسر  (و)

 بحرية تحطمت في تصادم؛ و سفينة حربية (ز)

 معدات تعطلت ولم يعد من الممكن إصالحها أو أن إصالحها غير مجٍد إقتصاديا . (ح)
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خدم فيه األصل ستي   القدر الذيبعلى المنشأة  أثر سلبيتغيرات هامة طويلة األجل ذات  (د)
 .هإستخدامأو يتوقع أن يتم 

 

ذات أثر ولكن التغيرات طويلة األجل  ،المحتملةما يزال األصل يحافظ على نفس الخدمات  5تنفيذ
 فيها خفضنت يمكن أن التي الحاالتاألمثلة على  وتشملاألصل.  إستخداممدى على  سلبي

 -قيمة األصول بهذه الطريقة ما يلي:
أو أن  ،منذ البداية ستخدم فيهاالتي كان يُ  بالدرجة ذاتها مستخدما  لم يعد األصل إذا  (أ)

 يمكن أن ،مبدئيا   هر يقدت تم أقصر من العمر الذي لألصل اإلنتاجي المتوقعالعمر 
منخفض  أنه على يمكن أن يتم تحديدهأصل على  ومن األمثلةخفض قيمة األصل. نت

 بشكل محدود ُيستخدم كبير الحجمعلى هذا المؤشر هو جهاز حاسوب  ا  بناء القيمة
لحاسوب اأجهزة أو تطويرها للعمل في  تحويلهاألن العديد من التطبيقات قد تم 

هام طويل األجل في  إنخفاضحول تقد يو . الحاسوب التشغيلية أنظمةأو  المركزي
 األصل. إستخدام في مدىر هام طويل األجل إلى تغيالطلب على خدمات األصل 

يمكن  ،منذ البدايةستخدم فيها إذا لم يعد األصل مستخدما  بالطريقة نفسها التي كان يُ  (ب)
ثلة على أصل يمكن أن يتم تحديده على أنه ومن األمقيمة األصل.  أن تنخفض

وليس ستخدم للتخزين هو مبنى مدرسي يُ على هذا المؤشر  ا  منخفض القيمة بناء
 ألغراض التعليمية.ل

 

 .لالستعمال صالحا  قبل أن يكون  أو إنجازهإنشاء األصل قبل  يقافإلقرار   (ـه)
 

صول األاألمثلة على  وتشمل. ادة منهالخدمة المر إن األصل الذي يتم إنجازه ال يمكن أن يقدم  0تنفيذ
 -بهذه الطريقة ما يلي: قيمتها التي تنخفض

نوع من ل مأوىوجود ظروف بيئية مثل بسبب لآلثار أو  إكتشاف جراءإيقاف اإلنشاء  (أ)
 الحيوانات المهددة أو المعرضة للخطر؛ و

 .قتصادفي اإل إيقاف اإلنشاء بسبب ضعف (ب)
 

 ،. أما في حال تأجيل اإلنشاءإيقاف اإلنشاء إلىالتي أدت الظروف  عتباربعين اإل أيضا  ُتؤخذ 
كعمل قيد من الممكن التعامل مع المشروع  فإنه ال يزال ،محدد مستقبلي أي تأخيره إلى تاريخ

 .وال يعتبر أنه متوقف اإلنجاز
 

 

صبح أو سي ،ألصل ما أكثر سوءا  من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء الخدمة  أدلةتوفر  (و)
 .بشكل ملحوظ ،متوقعما هو مأسوء 

 

يتراجع مع ة إلى أن أصل ما ال يؤدي عمله كما هو متوقع أو أن أداؤه رير الداخلياقد تشير التق 7تنفيذ
عيادة  عملياتب فيما يتعلق الداخليةصحة القد يشير تقرير دائرة  ،على سبيل المثالمرور الوقت. 

تكاليف صيانة ألن  قد إنخفضت قيمته ستخدمه العيادةريفية إلى أن جهاز األشعة السينية الذي ت
 .المقدرة مبدئيا  التكاليف  بشكل ملحوظ قد تعدت الجهاز
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  12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يةأمثلة توضيح 049 

 أمثلة توضيحية
 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه األمثلةرافق ت
 

  قياس خسائر إنخفاض القيمة
تم ألصل الذي البيع ل منها تكاليف مطروحا  قيمة العادلة أن تكون ال في األمثلة التالية يفترض: مالحظة
ما لم تتم  ،أو أن تكون غير قابلة للتحديد قيمته المستخدمةالقيمة أقل من  إنخفاض ه فيما يخصإختبار 

في هذه ستخدم وتُ  .المستخدمة تهألصل قيم الخدمة القابل لإلستردادبلغ يساوي م ،لذلك. اإلشارة بخالف ذلك
 .اإلستهالكالقسط الثابت في حساب قة األمثلة طري

 

 المستهلكة إلستبدالتكلفة  منهج
يُستخدم جهاز حاسوب كبير الحجم  - على المنشأة في البيئة التقنية سلبي أثرتغير هام طويل األجل ذو 

 بأقل من قدرته
 
 26 بتكلفة مقدارها)مينفريم( جهاز حاسوب جديد كبير كيرمان  مدينة إشترت ،2999في عام  2مثال

وأن سيكون سبع سنوات  لجهاز الحاسوب اإلنتاجيقدرت كيرمان أن العمر و . عملةوحدة  1مليون
كما كانت  ُيتوقع،كان  من سعة وحدة المعالجة المركزية. %86ما نسبتهالدوائر المختلفة ستستخدم 

لجدولة  %16فاصل من زمن وحدة المعالجة المركزية الفائض بنسبة  ستخدامهناك حاجة، إل
 إستخداموصل  ،الشراءفي فترات الذروة. وبعد أشهر قليلة من  النهائيةمواعيد ال تلبية م بهدفالمها

ألنه تم تحويل  1666 في عام %16ليصل إلى إنخفضولكنه  %86وحدة المعالجة المركزية إلى
. ويتوفر جهاز حاسوب الخوادمأو  المكتبيةأجهزة الحاسوب  علىللعمل  الدوائر تطبيقاتالعديد من 

لجهاز المتبقية  المحتملةالخدمات أن يقدم  هيمكنو  عملةوحدة  566.666في السوق بسعر
 مستخدما  التطبيقات المتبقية. كبير الالحاسوب 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
تحويل  يؤدي إلىير هام طويل األجل في البيئة التقنية القيمة هو تغ إنخفاضعلى مؤشر الإن  1مثال

ويؤدي  ،األخرى الحاسوب التشغيلية أنظمةإلى  )مينفريم(كبيرة لاأجهزة الحاسوب  التطبيقات من
أن حدوث  يمكن القول أيضا   ،وبدال  من ذلك. )الكبيرةأجهزة الحاسوب  إستخدام بالتالي إلى خفض

 ويتم تحديد(. قيمته إنخفاضيدل على كبير الجهاز الحاسوب  إستخدام مدىفي  هام إنخفاض
 :على النحو التاليالمستهلكة  إلستبدالتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر 

 
 

 9101110111 9111 ،تكلفة الشراء أ
 6029407.5 (x 4 ÷ 2)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 407.60294 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 6110111 إلستبدالتكلفة  ج
 7.60294 (x 4 ÷ 2المتراكم )ج  اإلستهالك 
 79407.5 لإلسترداد الخدمة القابلمبلغ  د
   

 .40129047 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسارة  
 

                                                 
 ُيعّبر في هذه األمثلة عن المبالغ النقدية بـ"وحدات عملة".   2



المولدة للنقدإنخفاض قيمة األصول الغير   

  056 12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية

 برمجياتتطبيق  -مولد للنقد أصل غيرالخدمات التي يقدمها على  طلبالفي توقف شبه 
 بشكل محدود  ةمستخدم مينفريم

 جهاز الحاسوبإلحدى تطبيقات  برمجياتكيرمان ترخيص  مدينة إشترت ،2999في عام  6مثال
 اإلنتاجيأن العمر . قدرت كيرمان عملةوحدة  656.666مقابل لديهاالجديد  م(الكبير )مينفري

من  محتملةوخدمات ية إقتصادعلى منافع  ستحصلكون سبع سنوات وأنها سي البرمجياتلهذه 
 ،1666. وبحلول عام عمر البرمجيات على مدىالقسط الثابت  على أساس البرمجيات
بلغ تكلفة ترخيص . وتمبدئيا  من الطلب المتوقع  %25 التطبيق ليصل إلى إستخدام إنخفض
التي إنخفضت لتطبيق البرمجيات المتبقية  المحتملةمحل الخدمات  ليحل جديدبرمجيات  تطبيق
 .عملةوحدة  76.666 قيمتها

 

 القيمة إنخفاضتقدير 
 .جهاز حاسوب كبيرناتج عن خسارة سعة التقني الر التغيالقيمة هو  إنخفاض على مؤشرالإن  4مثال

 2610111 9111 ،تكلفة الشراء أ
 7110111 (x 4 ÷ 2)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 9610111 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 210111 إلستبدالتكلفة  ج
 410111 (x 4 ÷ 2اإلطفاء المتراكم )ج  
 210111 الخدمة القابل لإلستردادمبلغ  د
   

 9710111 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسارة  
 

يتم مدرسة  -اإلستخدامعلى المنشأة في طريقة  أثر سلبيتغير هام طويل األجل ذو 
 كمستودع إستخدامها

العمر و  .عملةمليون  26بتكلفة  أساسيةمدرسة  مقاطعة لوندن سكولأنشأت  ،2997في عام  5مثال
غلقت المدرسة ألن التسجيل أُ  ،1666عاما . وفي عام  خمسونهو للمدرسة  المقدر اإلنتاجي

أحد أهم بشكل غير متوقع بسبب هجرة السكان الناتجة عن إفالس  إنخفضلمقاطعة في ا
مقاطعة لوندن وال تتوقع  ،تخزين تم تحويل المدرسة إلى مستودعو في المنطقة.  أصحاب العمل

يعاد فتح المبنى كمدرسة. تبلغ تكلفة بحيث في المستقبل  الطالبفي تسجيل  إرتفاعأي سكول 
 .عملةمليون وحدة  4.1تخزين المدرسة سعة  ستودع له نفسمالحالية ل إلستبدال

 

 القيمة إنخفاض تقييم
 بشكل ملحوظ تغيرتقد المبنى  إستخداممن  الغاية هو أنالقيمة  إنخفاض المؤشر على حدوث 0مثال

 في المستقبل أن يتغير هذا الحال وال يتوقع ،مرفق تخزينلطالب إلى من مكان لتعليم ا
على المستهلكة  إلستبدالتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضئر خسا ويتم تحديد. المنظور

 :النحو التالي
 

 9101110111 9112 ،التكلفة التاريخية أ
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  12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يةأمثلة توضيح 052 

 907110111 (x 5 ÷ 61)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 0.110111. 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 407110111 مرفق تخزين ذو سعة مماثلة إستبدالتكلفة  ج
 6140111 (x 5 ÷ 61المتراكم )ج  ستهالكاإل 
 205150111 الخدمة القابل لإلستردادمبلغ  د
   

 609140111 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

إغالق جزئي لمدرسة  -اإلستخدام مدىعلى المنشأة في  أثر سلبيير هام طويل األجل ذو تغ
 الطالبفي تسجيل  إنخفاضجراء 

قدرت و . عملةمليون وحدة  1.5 بتكلفةمدرسة عة لوتون سكول مقاطأنشأت  ،2986في عام  7مثال
من  الطالبتسجيل  إنخفض، 1666لمدة أربعين سنة. وفي عام  ستستخدم المنشأة أن المدرسة

في  أحد أهم أصحاب العملإفالس هجرة السكان الناتجة عن  إثر طالب 166إلى  2.666
من مبنى المدرسة المكون من ثالث طوابق. قررت اإلدارة إغالق الطابقين العلويين و المنطقة. 
يعاد فتح الطوابق العليا بحيث  التسجيل في المستقبل ا  فيإرتفاعمقاطعة لوتون سكول وال تتوقع 
 .عملةمليون وحدة  2.6 بقيمةطابق واحد بلمدرسة الحالية  إلستبدالوتقدر تكلفة  من جديد.

 

 القيمة إنخفاض تقييم
ثالث طوابق المدرسة قد تغير من  إستخدام مدى هو أنقيمة ال إنخفاض حدوث المؤشر على 8مثال

طالب. إن  166طالب إلى  2666عدد الطالب من في  إنخفاضإلى طابق واحد نتيجة 
المستوى المنخفض هذا بويتوقع أن يبقى التسجيل  هامهو أمر  اإلستخدام مدى في نخفاضاإل

 إلستبدالمنهج تكلفة  إستخدامب القيمة إنخفاضخسائر  ويتم تحديد. المنظور في المستقبل
 التالي:المستهلكة على النحو 

 

 706110111 91.2 ،تكلفة الشراء أ
 907610111 (x 71 ÷ 41)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 907610111 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 902110111 إلستبدالتكلفة  ج
 5610111        (                x 71 ÷ 41المتراكم )ج  اإلستهالك 
 5610111 الخدمة القابل لإلستردادمبلغ  د
   

 5110111 د(     –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 



المولدة للنقدإنخفاض قيمة األصول الغير   

  051 12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية

 حافلة مدرسية في حادث سيرتحطم  - ةمادي أضرار
وحدة  166.666حافلة بتكلفة  بشراءبتدائية نورث ديستريكت اإلمدرسة  قامت ،2998في عام  9مثال

 اإلنتاجيلتنقل مجانا . وقدرت المدرسة العمر المجاورة على لمساعدة طالب القرية ا عملة
 ترميمهاتضررت الحافلة في حادث سير حيث يتطلب ، 1666لحافلة بعشر سنوات. وفي عام ل

ألصل. اإلنتاجي لعمر العلى  الترميملن يؤثر و . ستعماللتصبح قابلة لإل عملةوحدة  46.666
 .1666في عام  عملةوحدة  156.666 ثلةمماخدمة كلفة حافلة جديدة لتقديم توتبلغ 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
ويتم سير. اللحاق ضرر مادي بالحافلة إثر حادث  هوالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 26مثال

 التالي:على النحو  اإلستعادةتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  تحديد
 

 7110111 .911 ،تكلفة الشراء أ
 9110111 (x 6 ÷ 91)أ  7112 ،مالمتراك اإلستهالك 
 1110911 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 7610111 إلستبدالتكلفة  ج
 1110976 (x 6 ÷ 91المتراكم )ج  اإلستهالك 
 9760111 المستهلكة )في حالة عدم حدوث ضرر(       إلستبدالتكلفة  د

 111041 اإلستعادةمنها: تكلفة  مطروحا   
 1110.6 بل لإلستردادالخدمة القامبلغ  هـ
   

 111096 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

 مبنى جراء حريقدمار  -أضرار مادية
. كان عملةمليون وحدة  56 مبنى مكاتب بتكلفةبإنشاء مدينة مورالند  ، قامت2984في عام  22مثال

عاما  من  29بعد  ،1666عاما . وفي عام  46من المتوقع أن يقدم المبنى خدمات لمدة 
يتم  ،ألسباب أمنية ونظرا  . المبنى هيكلحريق إلى مشاكل خطيرة في أدى نشوب  ،إلستخداما

إلعادة  عملةدة مليون وح 65.5إلى  وتجري ترميمات هيكلية تصل تكلفتهاالمبنى  إغالق
 .عملةمليون وحدة  266لمبنى جديد  إلستبدالتكلفة  لغوتب .فيها شغلهالمبنى إلى حالة يمكن 

 

 القيمة ضإنخفا تقييم
 ويتم تحديد لحاق ضرر مادي بالمبنى جراء الحريق. خزالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 21مثال

 التالي:على النحو  اإلستعادةتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضائر خس
 

 6101110111 91.4 ،تكلفة الشراء أ
 7202610111 (x 91 ÷ 41)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 7507610111 7112 ،لمرحالمبلغ ال ب
   

 91101110111 )لمبنى جديد( إلستبدالتكلفة  ج
 4206110111 (x 91 ÷ 41المتراكم )ج  اإلستهالك 
 6706110111 المستهلكة )في حالة عدم حدوث ضرر(        إلستبدالتكلفة  د
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  12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يةأمثلة توضيح 056 

 2606110111 اإلستعادةمنها: تكلفة  مطروحا   
 9201110111 الخدمة القابل لإلستردادمبلغ  هـ
   

 107610111 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
                                                 

 منهج وحدات الخدمة
غير مبنى متعدد الطوابق -اإلستخدام مدىعلى المنشأة في  أثر سلبيذو ير هام طويل األجل تغ

 المنظور في المستقبلجزئيا   مشغول
 ستخدامإل طابق 16من مكونمكاتب نشأ مجلس مدينة أورنونج مبنى أ، 2988في عام  26مثال

. كان من المتوقع أن يكون عملةمليون وحدة  86المجلس في وسط مدينة أورنونج بتكلفة 
السالمة الوطنية أن  أنظمةت إقتض ،1666سنة. وفي عام  46للمبنى هو اإلنتاجيالعمر 

. المنظور غير مشغولة في المستقبلالطوابق  ةددمتع المبانيالطوابق األربعة العليا في  تركتُ 
 1666في عام  عملةحدة مليون و  45 تكاليف البيعمنها  مطروحا  القيمة العادلة للمبنى تبلغ و 

مكون من  مماثل الحالية لمبنى إلستبدالتكلفة  تبلغو . أن أصبحت األنظمة نافذة المفعولبعد 
 .عملةمليون وحدة  85 ا  طابق 16

 

 القيمة ضإنخفا تقييم
طابق إلى  16مبنى قد تغير من لا إستخداممدى  هو أنالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 24مثال

 أمرا   اإلستخدام في مدى نخفاضاإل ويعتبرالسالمة الوطنية الجديدة.  ألنظمةطابق وفقا   20
. المنظور طابق( في المستقبل 20) المنخفضمستوى بالويتوقع أن يبقى إشغال المبنى  هاما  
 التالي:الخدمة على النحو وحدات  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  تم تحديدوي

 

 101110111. ..91 ،تكلفة الشراء أ
 2101110111 (x 96 ÷ 41)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 6101110111 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 601110111. طابق( 71)مبنى مكون من  إلستبدالتكلفة  ج
 290.260111 (x 96 ÷ 41المتراكم )ج  هالكاإلست 
المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة  إلستبدالتكلفة  د

 المتبقية
6209760111 

 لمبنى بعد سريان مفعول األنظمة ل المستخدمةقيمة ال هـ
 4706110111 (x 95 ÷  71)د 

منها تكاليف البيع بعد  مطروحا  القيمة العادلة للمبنى  و
 4601110111 ول األنظمةسريان مفع

 4601110111 " أو "و" أيهما أعلى(هـ)" الخدمة القابل لإلستردادمبلغ  ز
   

 601110111 ز( –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
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  054 12لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية

 طباعة ماكينةلتشغيل  أعلى تكلفة -من تقارير داخلية أدلة
 طباعة جديدة بتكلفة ةماكين " بشراءس" البلدالتربية والتعليم في  إدارة ، قامت2998في عام  25مثال

 بأربعين مليون نسخة من الكتب للماكينة اإلنتاجيوقدرت اإلدارة العمر . عملةمليون وحدة  46
األساسية. وفي المدارس سنوات ليستخدمها طالب  26ما يزيد عنخالل  سيتم طباعتها التي
 إلى ما أدى عكما هو متوق ال تعمل الماكينةعن وجود ميزة آلية في  ، تم اإلبالغ1666عام 

خالل الخمس سنوات المتبقية من  للماكينةالسنوي  اإلنتاجفي مستوى  %15بنسبة  إنخفاض
في  عملةمليون وحدة  45طباعة جديدة  لماكينة إلستبدالتكلفة  لغبوتلألصل.  اإلنتاجيالعمر 
 . 1666عام 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
بأن أداء الخدمة  الداخليةالتقارير  من أدلة يعود إلىالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 20مثال

 المحتملةالخدمات  إنخفاضالظروف أن  وتبينأسوء مما كان متوقعا .  هو الطباعة لماكينة
 إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديدوذو طبيعة طويلة األجل.  هامأمر هو لألصل 

 التالي:الخدمة على النحو وحدات  منهج
 

 4101110111 .911 ،تكلفة الشراء أ
 7101110111 (x 6 ÷ 91)أ  7112 ،المتراكم اإلستهالك 
 7101110111 7112 ،مرحلالمبلغ ال ب
 4601110111 إلستبدالتكلفة  ج

 7706110111 (x 6 ÷ 91المتراكم )ج  اإلستهالك 
المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة  إلستبدالتكلفة  د

                                                                       المتبقية
7706110111 

 950.260111 (x 26%)د  الخدمة القابل لإلستردادمبلغ  هـ
   

 209760111 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
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 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   055 
                                                                                   60مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 (7114) 25 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 60 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 ومعيار 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية اإلختالفات يلي وفيما(. 1664)

 (: 1664) 60 الدولي اسبةالمح
 لمنشآت للنقد المولدة غير األصول قيمة إنخفاض 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 

 للمنشآت للنقد المولدة األصول قيمة إنخفاض 60الدولي المحاسبة معيار يتناول حين في العام، القطاع
 للنقد المولدة األصول قيمة إنخفاض 10العام عالقطا في الدولي المحاسبة معيار ويتناول. الربحية
 .العام القطاع لمنشآت

 بالمبالغ المسجلة للنقد المولدة غير األصول على 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطبق ال 
 يالدول المحاسبة معيار في بها المسموح البديلة المعالجة بموجب التقارير إعداد تاريخ في تقييمها المعاد

 والمعدات والمصانع الممتلكات نطاقه من 60الدولي المحاسبة معيار يستثني وال. 27العام القطاع في
 . التقارير إعداد تاريخ في تقييمها المعاد بالمبالغ والمسجلة للنقد المولدة

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار بموجب للنقد المولد غير األصل إستخدام قيمة قياس طريقة إن 
 الدولي المحاسبة معيار بموجب للنقد المولد األصل على ُتطبق التي الطريقة تلك عن تختلف 12عامال

 على للنقد المولد غير األصل إستخدام قيمة 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقيس. 60
 معيار ويقيس. المناهج من عدد بإستخدام لألصل المتبقية الخدمة إلمكانيات الحالية القيمة أنها

 النقدية للتدفقات الحالية القيمة أنها على للنقد المولد األصل إستخدام قيمة 60الدولي المحاسبة
 .األصل من المستقبلية

 واضح كمؤشر لألصل السوقية القيمة في التغير 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل ال 
 في واضح بشكل السوقية القيمة في المتوقع غيرو  الكبير اإلنخفاض ويظهر. القيمة إنخفاض على
 له يشير حين في القيمة إلنخفاض الدنيا المؤشرات مجموعة من كجزء 60 الدولي المحاسبة معيار
 . إيضاحاته ضمن 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 كمؤشر إستكماله قبل معين أصل إنشاء بإيقاف قرارا 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 
 وال. القيمة إنخفاض خسارة عكس على كمؤشر األصل إنشاء ستئنافا  و  القيمة إنخفاض على واضح
 .60 الدولي المحاسبة معيار في ذلك يرادف ما يوجد

 معيار نطاق من مستثناة غير األصول من معينة أصناف 60الدولي المحاسبة معيار نطاق يستثني 
 موضوع تكون التي األصول بأصناف اإلستثناءات هذه ترتبط. 12العام طاعالق في الدولي المحاسبة
 ُتستثنى ولم. األخرى المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بموجب المحددة القيمة إنخفاض متطلبات

 المحاسبة معايير في يقابلها ما يوجد ال ألنه 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من هذه
 الزراعي، بالنشاط المتعلقة البيولوجية األصول( أ) االستثناءات هذه وتشمل. العام القطاع في وليةالد
 عن الناتجة الملموسة غير األصول( د) المؤجلة، اإلمتالك تكاليف( ج) المؤجلة، الضريبة أصول( ب)

 التقارير إلعداد الدولي المعيار نطاق ضمن التأمين عقود بموجب التأمين لشركة التعاقدية الحقوق
 أنها على المصنفة( التصرف مجموعات أو) المتداولة غير األصول( ـه) ،"التأمين عقود" 4 المالية
 المحتفظ المتداولة غير األصول" 5 المالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار وفقا البيع برسم بها محتفظ

 ".المتوقفة والعمليات البيع برسم بها
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  050 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 60مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 يقابل ما يوجد وال. المختلفة األصول قيمة إنخفاض 12العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار يتناول 
 في تعريفها يرد كما للنقد المولدة للوحدة بالنسبة 12العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في ذلك

 .60 الدولي المحاسبة معيار
 فيها يتناول التي الطريقة بنفس ةالشرك أصول 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 

 الوحدات من كجزء 60الدولي المحاسبة معيار لها يتطرق حين في للنقد، المولدة غير األخرى األصول
 . العالقة ذات للنقد المولدة

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حاالت في ،12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الخدمة مبلغ"و" اإليراد" مصطلحات إستخدام ذلك على األمثلة أهم ومن. 60 الدولي المحاسبة معيار
 أما. 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي األداء بيان"و" لإلسترداد القابل

 بيان"و" لإلسترداد القابل المبلغ"و" الدخل" فهي 60الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ".الدخل
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اإلفصاح عن المعلومات المالية حول  -22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاع الحكومي العام

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى  
 . 2152يناير  55

 

 اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع  " 22دار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إص
 . 2117من عام  ديسمبرفي  الحكومي العام "

 

من خالل معايير القطاع العام  52ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (2155)الصادرة في أكتوبر  2155محاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير ال 

 
  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

 معيار التأثير طبيعة األثر الفقرة المتأثرة

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف مقدمة القسم
2155 
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اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي  " 22 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 26-5 الفقرات في مبين " العام
 بةالمحاس معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 22 العام القطاع في

 التغيرات المحاسبية، السياسات" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية
 اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات في

 .الوااضحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام



ول القطاع الحكومي العاماإلفصاح عن المعلومات المالية ح  

  771 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 الهدف
المعلومات  عرض تختارالخاصة بالحكومات التي  فصاحيهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات اإل .5

عن معلومات  فصاحاإل ويمكن أن يعززحول القطاع الحكومي العام في بياناتها المالية الموحدة. 
شفافية التقارير المالية وأن يساعد على فهم من الحكومي العام في حكومة ما  مناسبة حول القطاع

التي تقوم بها الحكومة وبين البيانات  بالسوق ةوغير المتعلقأفاضل للعالقة بين األنشطة السوقية 
 المالية واألسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. 

 

  نطاقال
المحاسبي  ستحقاقيانات مالية موحدة بموجب أساس اإلب وتعرضعلى الحكومة التي تعد يتعين  .2

 وفقا  أن تفصح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام أن تقوم بذلك  تختاروالتي 
 لمتطلبات هذا المعيار. 

 

غير المتعلقة تجمع الحكومات األموال من الاضرائب والتحويالت ومجموعة من األنشطة السوقية و  .2
أنشطة تقديم الخدمات الخاصة بها. وتعمل من خالل مجموعة من المنشآت لتقديم لتمويل  بالسوق

المخصصات  وأوتعتمد بعض المنشآت بشكل أساسي على التوزيعات . لناخبيهاالسلع والخدمات 
أنشطة تنفذ من الاضرائب أو اإليرادات الحكومية األخرى لتمويل أنشطة تقديم الخدمات، إال أنها قد 

تجني المنشآت . وقد الحاالتيرادات بما في ذلك األنشطة التجارية في بعض إلا لتحقيقأخرى 
 مؤسساتبشكل أساسي أو جوهري من األنشطة التجارية. وتتاضمن هذه األنشطة  هاأموالاألخرى 

"عرض البيانات  5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتعريفها في كما ورد األعمال الحكومية 
 . المالية"

 

نظرة عامة  المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرل وفقا  مالية لحكومة ما والمعدة دم البيانات الوتق .2
وتكلفة الخدمات التي )ب( ات التي تتحملها الحكومة لتزاماألصول المسيطر عليها واإل)أ( على 

 تلكتقديم اإليرادات األخرى التي يتم الحصول عليها لتمويل و والاضرائب )ج( تقدمها الحكومة 
خالل منشآت مسيطر  البيانات المالية الخاصة بالحكومة التي تقدم الخدمات من وتعتبرالخدمات. 

الحكومة لتمويل أنشطتها أم ال، بيانات مالية  موازنةعلى  رئيسيكانت معتمدة بشكل عليها، سواء  
 موحدة. 

 

زنات الخاصة بالحكومة، أو إصدار البيانات المالية والموا أياضا   يمكنات، ختصاصاإلوفي بعض  .5
إعداد التقارير المالية. وتعكس هذه األسس المتطلبات لألسس اإلحصائية في  وفقا  طاعاتها، ق

الذي أعدته األمم المتحدة والمنظمات  5992نظام الحسابات الوطنية المتوافقة مع والمشتقة من 
تقديم المعلومات )أ( لمالية على الدولية األخرى. وتركز هذه األسس اإلحصائية إلعداد التقارير ا
 تقومالمنشآت غير الربحية التي المالية حول القطاع الحكومي العام. وياضم القطاع الحكومي العام 

على التوزيعات أو المخصصات من موازنة  رئيسيتعتمد بشكل و  غير المتعلقة بالسوقباألنشطة 
غير فيما بعد بالمنشآت أو األنشطة  يشار إليهاويل أنشطة تقديم الخدمات )والتي الحكومة لتم

األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية معلومات حول قطاع كذلك (. وقد تقدم المتعلقة بالسوق



 اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام
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بكونها قطاع  )التي تتميز عادة  بشكل أساسي في األنشطة السوقية  عملتي تالشركات الحكومي ال
وحول القطاع العام بمجمله. وقد )ب( ( العامة ةالشركات المالية العامة وقطاع الشركات غير المالي

الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في  يلقطاع الرئيسيةتم تحديد الخصائص 
 من هذا المعيار.  21و 59 تينالفقر 

 
ي األسس اإلحصائية فغير مدرج  وهذا القيدتوحد البيانات المالية المنشآت المسيطر عليها فقط.  .7

ات، تسيطر الحكومة الوطنية على منشآت حكومة ختصاصداد التقارير المالية. وفي بعض اإلإلع
الوالية/اإلقليم وعلى منشآت الحكومة المحلية، وبالتالي توحد بياناتها المالية هذه المستويات من 

ات، وبموجب ختصاصاإل جميعات أخرى. وفي إختصاصالحكومة، إال أن ذلك ال ينطبق في 
مستويات  لكافة ةالتابع ُتدمج القطاعات الحكومية العامةحصائية إلعداد التقارير المالية، األسس اإل

البيانات  تشملات وحدات ال ختصاصكومة بحيث يتاضمن القطاع الحكومي العام في بعض اإلالح
ظر، هذا المعيار البيانات المالية الموحدة ألي حكومة. وبالتالي فهو يح ويجّزأ. توحيدا لها المالية

كجزء من القطاع الحكومي العام، عرض أي منشأة لم يتم دمجها اضمن البيانات المالية لحكومة 
 ما. 

 

 إعداد التقارير حول القطاعات
عن  فصاحاإل التقارير حول القطاعات" تقديم" 56 المحاسبة الدولي في القطاع العام معياريتطلب  .6

م بها منشأة ما والموارد المخصصة لدعم هذه معلومات محددة حول أنشطة تقديم الخدمات التي تقو 
التقارير حولها  تم إعدادالقطاعات التي  وبخالفاألنشطة ألغراض المساءلة وصنع القرارات. 

 وفقا  التي تم إعداد التقارير حولها بموجب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية، فإن القطاعات 
 . غير المتعلقة بالسوقبين األنشطة السوقية و ال تقوم على أساس التمييز  56للمعيار 

 
ات حول إفصاح إلجراءعن المعلومات حول القطاع الحكومي العام الحاجة  فصاحال ينفي اإل .6

ال توفر وحده . وذلك ألن المعلومات حول القطاع الحكومي العام 56للمعيار  وفقا  القطاعات 
السابق للمنشأة في سبيل تحقيق األهداف تفاصيل كافية لتساعد المستخدمين على تقييم األداء 

األهداف من خالل منشآت غير تابعة للقطاع  تلكتحقيق  يتميسية لتقديم الخدمات، في حين الرئ
 معين ال يقدم تحديد القطاع الحكومي العام كقطاع إنفعلى سبيل المثال، فالحكومي العام. 

رعاية الصحية والتعليم في ت والتصاالاإلب ها المتعلقةمعلومات حول أداء الحكومة في تحقيق أهداف
وألن القطاع  األهداف. بتلكالشركات الحكومية وشبه الشركات الخدمات المرتبطة حين تقدم 

الحكومة  تقدمالحكومي العام هو جزء فرعي من الحكومة ككل، تشطب المعلومات الهامة إذا لم 
 وحدة. المالية الم ببياناتهامعلومات حول القطاع فيما يتعلق 

 

 التقارير المالية  إلعداد اإلحصائية األسس
تم يلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتلك التي  وفقا   المعدةالبيانات المالية  أهدافتختلف  .9

تهدف البيانات . إذ الجوانبالتقارير المالية في بعض  إلعداد اإلحصائية سسلأل وفقا  إعدادها 
 تخاذتوفير معلومات مفيدة إل إلىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقا   المعّدةالمالية 

ظهار مساءلة اتالقرار  المنشأة عن الموارد المعهودة لها والتي تسيطر عليها. وتهدف البيانات  وا 
توفير معلومات مالئمة لتحليل  إلىالتقارير المالية  إلعداد اإلحصائية سسلأل وفقا   المعّدةالمالية 
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دولة.  أيفي  األوسعالقطاع الحكومي العام والقطاع العام  أداء ال سيماقييم السياسة المالية، وت
التقارير المالية  إلعداد اإلحصائية األسسه يمكن وصف أنذلك، وعلى الرغم من إلى  إاضافة

 األساسيتختلف بصور مهمة عن نظام المحاسبة المالي  أنيمكن  إال أنهابمصطلحات محاسبية، 
معايير المحاسبة  أن إالالحكومية.  بالشؤون الماليةالمتعلقة  اإلحصاءاتمنه معظم  ُتشتقتي ال

 أوجهالكثير من تشترك في التقارير المالية  إلعداد اإلحصائية األسسالدولية في القطاع العام و 
 قستحقااإل أساسيتبع كالهما . فعلى سبيل المثال، واألحداثالمعامالت  معالجةالتشابه في 

في بعض الجوانب  ويقتاضي كل منهمامتشابهة،  وأحداثمعامالت ويتطرق كالهما إلى  المحاسبي
 التقارير.  إعدادنوع مشابه من هيكل 

 

القطاع الحكومي  حولمالئمة عن معلومات  فصاحاإليدعم  أنات ختصاصيمكن في بعض اإل .51
على فنسبة لمستخدمي هذه البيانات. والمساءلة بال اتالقرار  إتخاذالعام في البيانات المالية ويعزز 

 المحسنةالقطاع الحكومي العام مع الشفافية  حولعن المعلومات  فصاحاإل، ينسجم سبيل المثال
على أن يفهموا ما يلي بشكل سيساعد مستخدمي البيانات المالية كما التقارير المالية  إلعداد
   -أفاضل:

واألداء  ،القطاع الحكومي العام قبل تقديم الخدمات منأنشطة الموارد المخصصة لدعم  (أ)
 الخدمات؛ و تلك تقديمي للحكومة في المال

 وتأثير كل منها على األداء الماليالعالقة بين القطاع الحكومي العام وقطاعات الشركات  (ب)
 .الكلي

 

لألسس اإلحصائية إلعداد  وفقا  لحكومة لإعداد البيانات المالية  فيها يتم التي اتختصاصوفي اإل .55
القطاع الحكومي  حولعن المعلومات  فصاحل اإليشكّ ، قارير المالية ويتم نشرها بشكل واسعالت

لمعايير المحاسبة  وفقا  مفيدة بين البيانات المالية المعدة  وصلالعام في البيانات المالية حلقة 
وهذا سيساعد  لألسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. وفقا  الدولية في القطاع العام وتلك المعدة 
في  المعرواضةفي البيانات المالية مع المعلومات  المعرواضةالمستخدمين في مطابقة المعلومات 

"عرض معلومات  22حاسبة الدولي في القطاع العام التقارير اإلحصائية. ويقتاضي معيار الم
لمقدرة والفعلية على البيانات المالية على مقارنة المبالغ اتحتوي بأن  الموازنة في البيانات المالية"

 للقطاعاتالموازنة. وحيث يتم إعداد موازنات الحكومة  األساس المستخدم فيأساس يتفق مع 
القطاع الحكومي العام  حولتكون المعلومات المالية  ،الحكومة ككل من بدال   ةالعام ةالحكومي

 معيار.لهذا المعيار ذات صلة بالمقارنات المطلوبة في ذلك ال وفقا  المفصح عنها 
 

 

 السياسات المحاسبية
التغييرات في التقديرات ، سياسات المحاسبيةال" 2يقتاضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .52

 عددا   تلبيالبيانات المالية معلومات تقدم أن واضع سياسات محاسبية لاضمان  "المحاسبية واألخطاء
طاع الحكومي العام التي تلبي معلومات القجمع وعرض  اضيفيمن الخصائص النوعية. وقد 

بشكل  ذات العالقة متطلبات التدقيقفي البيانات المالية و  الخصائص النوعية للمعلومات المتوفرة
تعقيد من درجة ات وقد تزيد ختصاصالمعدين والمدققين في العديد من اإل عبء عملإلى  كبير
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ال يتم فيها  التيات ختصاصعلى وجه الخصوص في اإلالحال كذلك سيكون و البيانات المالية. 
 وفقا  أو تشملها ات القطاع الحكومي العام إفصاح إلى التي تستند البيانات المالية إعداد حاليا  

في بعض ن د ال يعتمد المستخدمو قف ،لألسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. وعالوة على ذلك
القطاع الحكومي العام. وفي  لللحصول على معلومات حو ات على البيانات المالية ختصاصاإل
ات القطاع الحكومي إفصاحإعداد وعرض بتكون التكاليف المرتبطة  يمكن أنات، ختصاصاإل تلك

. لذلك، يسمح هذا المعيار، إال أنه ال المنافع المتأتية منهامن  أكبرالعام كجزء من البيانات المالية 
عن  فصاحاإلعام. وسواء تم أو لم يتم القطاع الحكومي ال حولالمعلومات عن  فصاحاإليشترط، 

من قبل الحكومة أو  فإنه يتم تحديدهالحكومي العام في البيانات المالية،  القطاع حولالمعلومات 
 . إختصاصسلطة مالئمة أخرى في كل 

 
 ،القطاع الحكومي العام في البيانات المالية حولات فصاحيقتاضي هذا المعيار بأنه عندما تتم اإل .52

لمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار. وسياضمن ل وفقا  ات فصاحهذه اإلإجراء  يه ينبغفإن
ات بشأن فصاحتلك اإل وأن تلبيفي البيانات المالية لقطاع الحكومي العام ل مناسبا   تمثيال  هذا 

بما في ذلك قابلية الفهم ومدى خصائص النوعية للمعلومات المالية، القطاع الحكومي العام ال
 ة والموثوقية وقابلية المقارنة.المالئم

 
 إال أنه منعلى كافة منشآت القطاع العام.  عموما  طبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تُ  .52

ها المختلفة منشآتوليس  -ما حكومةللقطاع الحكومي العام في عن تمثيل مفيد  فصاحاإلالمحتمل 
التي تعد البيانات  اتالتطبيق من قبل الحكومت . ولذلك، يحدد هذا المعيار متطلباالمسيطر عليها

كما هو منصوص عليه في هذه المعايير. فقط المحاسبي  ستحقاقالمالية الموحدة بموجب أساس اإل
 وهذه الحكومات قد تاضم حكومات الواليات/األقاليم والحكومات المحلية.

 

 التعريفات
 -ني المحددة لها:للمعا وفقا  عيار تستخدم المصطلحات التالية في هذا الم .55
 

التنظيمية  كافة المنشآتيشمل  (General Government Sector) القطاع الحكومي العام
 في األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. ةمحدد للحكومة العامة كما هي

 
 

ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا 
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير عيار بنفس المعنى الذي ترد به فيالم

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
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 األعمال الحكومية مؤسسات
 المؤسساتمالية مثل ومشاريع تجارية مثل المرافق العامة مؤسسات األعمال الحكومية  مؤسساتتشمل  .57

المنشآت التي تمارس أنشطة مماثلة  ن، في جوهرها، ععمال الحكوميةمؤسسات األوال تختلف  المالية.
أن بعاضها قد  ، رغماألرباح لجني عموما   مؤسسات األعمال الحكوميةفي القطاع الخاص. وتعمل 

بموجبها تزويد بعض األفراد والمنظمات  يتعين عليهاات محدودة في خدمة المجتمع إلتزاميترتب عليه 
 مخفاضة إلى حد كبير.  لقاء تكلفةلخدمات إما بدون مقابل أو في المجتمع بالسلع وا

 

 القطاع الحكومي العام
يشمل القطاع العام بموجب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية القطاع الحكومي العام  .56

تحديد مجموعات فرعية  ويمكنالمالية العامة وقطاع الشركات غير المالية العامة.  الشركاتقطاع و 
 ية اضمن هذه القطاعات ألغراض إحصائية تحليلية.إاضاف

 
)أ( على أنه يتكون من  ه(تحديثات)و  92تعريف القطاع الحكومي العام في نظام الحسابات الوطنية  يرد .56

صناديق الاضمان و )ب( القائمة،  وحكومات الواليات والحكومات المحليةوحدات الحكومة المركزية كافة 
غير المتعلقة غير الربحية و المؤسسات و )ج(  ،تويات الحكومةاالجتماعي على كل مستوى من مس

بالسوق المسيطر عليها من قبل وحدات الحكومة. وبموجب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية، 
غير  المقيمة شمل كافة المنشآتيوعادة ما  حكومةالمركزية للعمليات اليشمل القطاع الحكومي العام 

قة بالسوق التي يتم تمويل عملياتها بشكل رئيسي من قبل الحكومة والمنشآت غير المتعلالربحية و 
تخصيص أو توزيع اضرائب من  ستمد أساسا  الحكومية. وعلى هذا النحو، فإن تمويل هذه المنشآت يُ 

عادة القطاع  وياضمات. قترااضمن الشركات الحكومية واإليرادات األخرى واإلاألسهم أرباح الحكومة و 
ام منشآت كالدوائر الحكومية والمحاكم والمؤسسات التعليمية العامة ووحدات الرعاية الحكومي الع

الشركات المالية  الحكومي العام وال يشمل القطاع حكومية.الوكاالت غيرها من الالصحية العامة و 
القطاع الحكومي العام في معلومات عن  فصاحاإل ويتم. العامة أو الشركات غير المالية العامة

بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام واألسس  ز العالقةيتعز  التي يعتبر فيهاات ختصاصاإل
لمستخدمي البيانات المالية. لذلك ستحتاج  مفيدا  ومناسبا   أمرا  حصائية إلعداد التقارير المالية اإل

تنسجم أن ب إلى أن تاضمن القطاع الحكومي العام حول اتإفصاح إجراء التي تختار الحكومات
تعريف القطاع الحكومي العام مع في البيانات المالية  المشمولةالقطاع الحكومي العام  حولالمعلومات 

  ها.إختصاصاضمن في األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية  معتمدة لهوأية تفسيرات 
 

 ةقطاع الشركات المالية العام
الحكومة مالية المقيمة المسيطر عليها من قبل ال الشركاتة يشمل قطاع الشركات المالية العام .59

الوساطة المالية وتقديم رئيسي في مجال بشكل  تعملالتي الشركات والمؤسسات غير الربحية  وأشباه
بما في  البنوك المسيطر عليها من قبل الحكومة،هذا القطاع  وياضم الخدمات المالية إلى السوق.

 ة الحكومية األخرى التي تزاول نشاطها على أساس السوق. والمؤسسات المالي ،ذلك البنوك المركزية
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 قطاع الشركات غير المالية العامة
المالية المقيمة المسيطر عليها من قبل غير الشركات يشمل قطاع الشركات غير المالية العامة  .21

 يةالمالالتي تنتج السلع أو الخدمات غير  الحكومة وأشباه الشركات والمؤسسات غير الربحية
مثل المرافق العامة ومنشآت أخرى تتاجر بالسلع هذا القطاع منشآت  وياضمالسوق.  لتقديمها إلى
 والخدمات.

 
 -إلعداد التقارير المالية:تحدد األسس اإلحصائية  .25

بغرض طرحها  والخدماتألغراض إنتاج السلع  تم تأسيسهاقانونية على أنها منشآت  الشركات (أ)
 ؛السوق في

إال أنها تعمل  قانونيا   تم بطريقة أخرى إنشائهاأو  غير منظمة أنها مؤسساتأشباه الشركات على  (ب)
 كما لو أنها شركات؛ و

تنتج أو توزع السلع  منشآت أخرىأو قانونية المؤسسات غير الربحية على أنها منشآت  (ج)
 مالية للمنشأة التي تسيطر عليها.تحقق مكاسب والخدمات إال أنها ال 

 
لخصائص خصائص مماثلة بفي هذا المعيار كما ورد تعريفها  حكوميةمؤسسة األعمال ال تتمتع .22

عامة كما تم تحديدها في األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. إال شبه شركة عامة أو شركة 
ة الشركات المالية العام وقطاعي مؤسسات األعمال الحكوميةبين  هناك تطابقأنه قد ال يكون 

مقيمة غير  ةأعمال حكومي مؤسسةصنف على سبيل المثال، ال تُ فعامة. والشركات غير المالية ال
 شركة مالية عامة أو شركة غير مالية عامة.على أنها 

 

 سياسات المحاسبيةال
سياسات الالقطاع الحكومي العام بالتوافق مع  حولعن المعلومات المالية  فصاحينبغي اإل .22

ما هو مطلوب  إستثناءحكومة بللمالية الموحدة إعداد وعرض البيانات الالمعتمدة في المحاسبية 
  .22و 21في الفقرتين 

عرض المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، ال ينبغي على المنشآت تطبيق  عند .22
فيما  ة""البيانات المالية الموحدة والمنفصل 2في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليمتطلبات 

 الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. ييتعلق بالمنشآت في قطاع
 

الشركات المالية  الخاص به في قطاعي ستثمارباإل يعترفأن ينبغي على القطاع الحكومي العام  .25
 بالمبلغ المسجلذلك األصل  محاسبةأصل وينبغي على أنه العامة والشركات غير المالية العامة 

 .الجهات المستثمر بهاأصول لصافي 
 

التي حكومة للالبيانات المالية الموحدة  باضرورة "تجزئة" وجهة النظر التي تقاضيهذا المعيار  يواضح .27
لعرض القطاع الحكومي العام كقطاع واحد القطاع الحكومي العام  حولعن المعلومات  فصاحاإل تختار

 تطبيقهذا المعيار ، يقتاضي وجهة النظر هذهمع  نسجاموباإلمن المنشأة الحكومية المعدة للتقارير. 
إعداد البيانات المالية طبق عند القياس والعرض التي تُ و  عترافاإل متطلبات نفس التعريفات ونفس

 في عدم تطبيق ستثناءاإل ويتلخص ذلكواحد.  إستثناءات القطاع الحكومي العام بإفصاح علىالموحدة 
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مع قة القطاع الحكومي العام عاليخص فيما  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام متطلبات 
 الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. في قطاعي منشآتال
 

إعداد البيانات المالية المسيطرة المنشآت  من 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يقتاضي  .26
على  أياضا   7 ار. ويحتوي المعيأساس كل سطر على حدةالتي توحد المنشآت المسيطر عليها على 

ما تحديد  حول إرشادات )ب(  في القطاع العام وعلىينطبق كما  السيطرةمفهوم ل مفّصل نقاش)أ( 
نسجامو موجودة ألغراض إعداد التقارير المالية.  السيطرةإذا كانت  هذا المعيار،  متطلبات مع ا  ا 

لمالية العامة كما هي الشركات المالية العامة والشركات غير ا سيتم توحيد المنشآت في قطاعي
 مسيطر عليها من قبل منشآت تعتبرمحددة في األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية التي 

 الحكومة في البيانات المالية الخاصة بالحكومة. 
 

مع األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية تجسد تأثير  نسجامباإلإن البيانات المالية المعدة  .26
 92اق نظام الحسابات الوطنية وفي سي ،مي العام على القطاع العام ككلالقطاع الحكو 

الوطني. وبالتوافق مع ذلك التركيز، تقتاضي األسس اإلحصائية إلعداد  قتصادعلى اإل(، هتحديثات)و 
منشآت القطاع العام العام  البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي تعرضالتقارير المالية بأن 

ذلك، وبموجب األسس اإلحصائية  اإلاضافة إلىبات في قطاعات أخرى. إستثمار قطاع كخارج ذلك ال
المنشآت في قطاعات  معمعامالت القطاع الحكومي العام  ال يتم إلغاءإلعداد التقارير المالية، 

 أخرى من بيان العمليات الحكومية أو بيان مماثل.
 

على  7المحاسبة الدولي في القطاع العام  التوحيد الواردة في معيارتطبيق متطلبات  إن من شأن .29
 بدال   ،البيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومة عرضإعادة  يؤدي إلىالحكومي العام أن  القطاع

 البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي العام. من
 

األرصدة  إلغاءعن المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، يتم  فصاحفي اإلو لذلك،  .21
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  وفقا  والمعامالت بين المنشآت اضمن القطاع الحكومي العام 

األرصدة والمعامالت بين المنشآت في القطاع الحكومي العام  إال أنه ال يتم إلغاء. 7العام 
 في قطاعات أخرى. والمنشآت 

 
 اضمن قطاعيفي المنشآت  هإستثمار ب افعتر اإلالقطاع الحكومي العام  من يقتاضي هذا المعيار .25

المنشآت.  تلكأصول لصافي  المبلغ المسجلبالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة 
في  المعرواضةمعلومات المالية لل تجزئةات القطاع الحكومي العام إفصاحظهر هذا بأن تُ وسياضمن 

نسجامو منها.  جزءا  تشكل  الخاصة بالحكومة والتي البيانات المالية الموحدة مع كون القطاع  ا  ا 
التغيرات في ب عترافسيتم اإلمن البيانات المالية الموحدة الخاصة بحكومة ما،  جزءا  الحكومي العام 
في البيانات  بها عترافالتي يتم اإلالمنشآت بنفس الطريقة  تلكأصول لصافي  المبلغ المسجل

 المالية الموحدة لحكومة ما. 

 إستثناءات )بلتزامكافة األصول واإل إعادة تقييمسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية تقتاضي األ .22
. وتشمل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كل تاريخ تقريرفي  يةقيمة السوقالإلى القروض( 

وتحديد ات لتزامفئات معينة من األصول واإلتكلفة بتحديد متطلبات قياس مختلفة وتقتاضي أو تسمح 
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لذلك، ات إلى القيمة السوقية. لتزامتقييم كافة األصول واإل وال تشترط بأن يتم إعادة. الجارية هاقيم
، بما في ات القطاع الحكومي العام في البيانات الماليةإفصاحات في لتزامفإن قياس األصول واإل

ختلف عن ، قد يالعامة الشركات المالية العامة والشركات غير المالية في قطاعي ستثمارذلك اإل
      .ةالتقارير المالياألسس اإلحصائية إلعداد  المعتمد فيأساس القياس 

   

 اضافيةاإل تجزئةال
الحكومات  و/أو األقاليمحكومات على الحكومات الوطنية  تسيطرات، قد ختصاصفي بعض اإل .22

ذا الوطنية توحد مستويات مخ للحكومةوبذلك فإن البيانات المالية  ،المحلية تلفة من الحكومة. وا 
إاضافية للبيانات المالية  تجزئةتحدث  دوحدت البيانات المالية مستويات مختلفة من الحكومة، فق

بشكل منفصل عن معلومات بشأن القطاع الحكومي  فصاحلمتطلبات هذا المعيار لإل وفقا  الموحدة 
 العام على كل مستوى من مستويات الحكومة. 

 
على أن المستخدمين  عراضها لمساعدةإال أنه قد يتم . ر هذه التجزئة اإلاضافيةهذا المعياوال يشترط  .22

العالقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة  يفهموا بشكل أفاضل
األسس اإلحصائية إلعداد التقارير والعالقة بين البيانات المالية و الموحدة في البيانات المالية، 

 ات.ختصاصاإل تلكفي المالية 
 

 ات فصاحاإل
  -ما يلي:القطاع الحكومي العام على األقل يخص ات فيما فصاحينبغي أن تحتوي اإل .25

 بشكل منفصل؛ في القطاعات األخرى ستثماراإل مع إظهار ،الفئة الرئيسية حسب صولاأل (أ)
   ؛الفئة الرئيسية حسب اتلتزاماإل  (ب)

 الملكية؛ حقوقصافي األصول/ (ج)
بها المعترف  والمصاريف اإليراداتتقييم وبنود أخرى من الإعادة  نقصانإجمالي زيادة و  (د)

 الملكية؛ حقوقبشكل مباشر في صافي األصول/
 ؛الفئة الرئيسيةحسب يرادات اإل ( هـ)
 ؛الفئة الرئيسية المصاريف حسب (و)
 ؛الفائض أو العجز (ز)
 ؛الفئة الرئيسية ية حسبنشطة التشغيلاأل التدفقات النقدية من  (ح)
 و ية؛ستثمار نشطة اإلاأل لنقدية من التدفقات ا (ط)
 ية.نشطة التمويلاأل التدفقات النقدية من  (ي)
 

من البيانات  أهميةتكون أكثر  ال ات القطاع الحكومي العام ينبغي أنإفصاحإن طريقة عرض 
 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  المالية الخاصة بالحكومة المعدة 

 

 اس مجموعة كاملة من البيانات المالية )بموجب أس 5لدولي في القطاع العامالمحاسبة ا معيارحدد ي .27
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 حقوقفي صافي األصول/تغيرات الداء المالي وبيان المركز المالي وبيان األبيان ( مثل ستحقاقاإل
 البيانات المالية.  ومالحظاتسياسات المحاسبية الوبيان التدفقات النقدية و  الملكية

 
 

 والمصاريف واإليراداتات لتزامعن الفئات الرئيسية لألصول واإل فصاحر اإلقتاضي هذا المعياي .26
 ينبغي بها إجراءوالتدفقات النقدية الظاهرة في البيانات المالية. وال يحدد هذا المعيار الطريقة التي 

القطاع الحكومي العام  اتإفصاحإجراء التي تختار ات القطاع الحكومي العام. إن الحكومات إفصاح
األعمدة )ب( أو  في المالحظات فصاحاإل )أ( ات عن طريقفصاحمثل هذه اإل ُتجريلهذا المعيار  قا  وف

. إال أن هاإختصاصاضمن مناسبة تعتبر طريقة أخرى ب)ج( المنفصلة في البيانات المالية األساسية أو 
ة الموحدة من البيانات المالي أهميةتكون أكثر  لنات القطاع الحكومي العام إفصاحطريقة عرض 

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  المعدة 
 

لقطاع الحكومي العام ل المعرواضةعالقة المعلومات المالية على فهم  مساعدة المستخدمينمن أجل  .26
 المصاريف تجزئة إجمالي تتطلب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية فإن، بالعمليات الحكومية

تصنيف حسب أو  للمصاريفية قتصادعلى الطبيعة اإل ا  بناءالفئة  حسبعنها  فصاحإلة وايالحكوم
عن معلومات القطاع  التي تفصحة. إن هذا المعيار ال يقتاضي وال يمنع المنشآت يالوظائف الحكوم

ية أو قتصادالطبيعة اإل حسبمصنفة مجزئة عن القطاع الحكومي العام الحكومي من عرض معلومات 
 يمكن أن تكون فإنه ات،ختصاصة. وفي بعض اإليتصنيف الوظائف الحكوممع أساس  نسجامباإل

للتصنيفات  ةات القطاع الحكومي العام مماثلإفصاحالمعتمدة فيما يخص ة يتصنيفات الوظائف الحكوم
 حول القطاعات. اتفصاحلإل 56لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   المعتمدة

 
اضرورية للمستخدمين من أجل فهم طبيعة المعلومات ية تكون ات إاضافإفصاحية المنشآت أ ستجري .29

 .المعرواضة
 

الهامة  عن المنشآت أن تفصحالقطاع الحكومي العام  اتإفصاح التي تعدّ على المنشآت  يتعين .21
الفترة  عنالمنشآت  تلكأية تغيرات في عن في القطاع الحكومي العام و  المشمولة المسيطر عليها

ا أي من هذه المنشآت التي تم إدراجه لووراء عدم شم إلى جانب تواضيح األسباب ،السابقة
 في القطاع الحكومي العام. سابقا  

 
عن المعلومات بشأن القطاع الحكومي العام  فصاحالتي تختار اإلالمنشآت  منيقتاضي هذا المعيار  .25

 ويتطلب .اع الحكومي العامفي القط المشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت أن 
أن لبيانات المالية الموحدة ا التي تعدّ المنشآت  من 7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

المالية الموحدة. إن  في البيانات المشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المنشآت الموحدة في البيانات المالية  عن فصاحاإل
ستساعد المستخدمين على فهم العالقة بين المعلومات التي تم إدراجها في القطاع الحكومي العام  7

بطريقة  القطاع الحكومي العاممعلومات ها وعلى فهم التابع لحول الحكومة والقطاع الحكومي العام 
 .أفاضل

 
في القطاع  المشمولة التغيرات في المنشآت المسيطر عليها عن فصاحاإل فإن، وعلى نحو مماثل .22

معلومات بين البيانات المالية الموحدة و ن المستخدمين من مراقبة العالقة الحكومي العام ستمكّ 
 القطاع الحكومي العام مع مرور الوقت.
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 البيانات المالية الموحدة مع مطابقةال
 مع إظهار ،لحكومةلم مع البيانات المالية الموحدة ات القطاع الحكومي العاإفصاحينبغي مطابقة  .22

 .بشكل منفصل البيانات المالية تلكفي  مقابل كل بند على مبلغ التعديل
 

المبالغ مع القطاع الحكومي العام فيما يخص المبالغ المفصح عنها  مطابقةيقتاضي هذا المعيار  .22
في تعديل الض المنشآت بشكل منفصل لبيانات المالية الموحدة للحكومة. وستعر في ا المقابلة لها

 المحددةالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة  في قطاعيل األص إستثمار مبلغ
للفقرة  وفقا  عنها بشكل منفصل  فصاحبنود التي تم اإلالوالتعديالت على كل بند من  22للفقرة  وفقا  
 مبلغ عن بشكل منفصل (ُيطلب منها ذلكنه ال إال أ) ذلك، قد تفصح المنشآت باإلاضافة إلى. 25

الشركات المالية العامة والشركات غير المالية  ند من البنود المنسوبة إلى قطاعيكل بعلى  التعديل
بطريقة اتها المتعلقة بالمساءلة إلتزام تلبيةالحكومة من  أن تمّكن هذه المطابقةومن شأن العامة. 
كل بند من بنود القطاع الحكومي العام مع المبلغ مبالغ تواضيح العالقة بين  من خالل أفاضل

   للحكومة.بالنسبة اإلجمالي لذلك البند 
 

 األسس اإلحصائية إلعداد التقارير الماليةمع مطابقة ال
العديد باألسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تتمتع .25

على سبيل ف ات.إختالف أياضا  إال أنه يوجد  .محددةأحداث معالجتها لمعامالت و ي ف نقاط التشابهمن 
 22ات المواضحة في الفقرة لتزامقياس األصول واإلات في أسس ختالفباإلاضافة إلى اإلو المثال، 

 بينما تعاملها األسهم كمصاريفاألسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية أرباح أعاله، تعامل 
األسس اإلحصائية إلعداد  كما تميز. على أنها توزيعاتحاسبة الدولية في القطاع العام معايير الم

ية األخرى في عرض المعلومات المالية قتصادبين المعامالت والتدفقات اإل أياضا  التقارير المالية 
يل ذات عالقة بتحلمقاييس معينة ز على لبيانات المالية الموحدة، وتركفي ا حاليا  التي ال تظهر 

 .النقد عجزوفائض/ قتراضاإلصافي اإلقراض/السياسة المالية مثل 
 

ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية الموحدة مع إفصاحوال يشترط هذا المعيار مطابقة  .27
ويعود سبب ات القطاع الحكومي العام بموجب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. إفصاح
إال ات. ختصاصفي كافة اإل هذا الشرط ومنافعقابلية التطبيق وتكاليف متعلقة بالالمخاوف  ذلك إلى

 في المالحظات.  فصاحأنه ال ُيمنع تاضمين مثل هذه المطابقة من خالل اإل
 

 تاريخ النفاذ
على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  .26

أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت المنشأة بتطبيق هذا  2002يناير  4
 يجب عليها اإلفصاح عن ذلك.    2002يناير  4المعيار للفترات التي تبدأ قبل 
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عايير المحاسبة الدولية في المحاسبي كما هو محدد في م ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس اإل .26
طبق هذا المعيار على البيانات بعد تاريخ النفاذ هذا، يُ داد التقارير المالية غراض إعألالقطاع العام 

. وبموجب متطلبات هأو بعدتاريخ التبني الفترات التي تبدأ في  التي تغطيلمنشأة لالمالية السنوية 
فترة ل المقارنة المعلومات عن فصاحاإلشترط ، ال يُ 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تطبيق هذا المعيار للمرة األولى. التي يتم فيها قريرالت



ة حول القطاع الحكومي العاماإلفصاح عن المعلومات المالي  

 22 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس اإلستنتاجات ل 765 

 اتستنتاجأساس اإل
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   22يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 مقدمةال
ليل د( وهتحديثاتو  5992)نظام الحسابات الوطنية 5992نظام الحسابات الوطنية تطلب ي  .5إستنتاج

 والنظام األوروبي للحسابات( 2115)دليل اإلحصاءات 2115اإلحصاءات المالية الحكومية
( من الحكومات أن تجمع المعلومات المالية حول القطاع 5995)النظام األوروبي 5995

الحكومي العام. وألغراض إحصائية، ياضم القطاع الحكومي العام منشآت مسيطر عليها تشارك 
طة غير سوقية. ويوَصف القطاع الحكومي العام أحيانا  بأنه ياضم المنشآت بشكل أساسي في أنش

. وال يشمل القطاع الحكومي العام التي تلبي الوظائف الرئيسية للحكومة كنشاط أساسي لها
مثل هذه الشركات تمتلكها الحكومة أو المنشآت ات العامة حتى عندما تكون كافة أسهم الشرك

 الحكومية. 
 

ت معلومابأن تفصح المنشآت عن الحالية محاسبة الدولية في القطاع العام ال ال تقتاضي معاييرو   .2إستنتاج
بأن تعد المنشآت بيانات معايير ال بل تقتاضي هذهالمالية.  هابياناتحول القطاع الحكومي العام في 

 تاضعأن و  ،قبل المنشأة المعدة للتقاريرمالية تاضم معلومات حول كافة الموارد المسيطر عليها من 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  كما يتطلبلتوحيد كافة المنشآت المسيطر عليها. قواعد 
 تلكمعلومات حول تحديد القطاعات وعرض  المنشآت من "تقديم التقارير حول القطاعات" 56

 القطاعات.
 

لمالية والمعلومات حول بعض الحكومات وتعرض وتنشر بشكل واسع كل من البيانات ا تعدّ   .2إستنتاج
ألسس اإلحصائية إلعداد التقارير ل وفقا  لقطاع العام المعدة المالي لالخصائص المالية واألداء 

 المالية.
 

يدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقاربة معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .2إستنتاج
وقد شجع المجتمع اإلحصائي . مناسبا  حيث يكون تقارير العام مع األسس اإلحصائية إلعداد ال

عرض معلومات القطاع الحكومي العام كجزء من يتناول مواضوع معيار  واضع علىمجلس ال
 المقاربة.  تحقيقلحكومة كوسيلة لتسهيل لالبيانات المالية الموحدة 

 
مستخدمي البيانات ومات مفيدة لالحكومي العام معلمعلومات القطاع عن  فصاحيمكن أن يوفر اإل .5إستنتاج

)أ( األخرى  الحكومات الحكومات الوطنية أوفيها  التي تعدّ ات ختصاصفي اإل وخصوصاالمالية، 
 وفقا  والمعلومات المالية )ب( لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  البيانات المالية 

جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع م ويعتقد. المالية لألسس اإلحصائية إلعداد التقارير
العالقة بين عن مثل هذه المعلومات سيساعد المستخدمين على فهم  فصاحبأن اإل أياضا  العام 

معايير . إال أن مجلس بشكل أفاضلبالسوق  المتعلقةوغير  الحكومة المتعلقة بالسوقأنشطة 
قد تكون أكبر ات فصاحمن تقديم هذه اإل بأن المنافع غير مقتنعالدولية في القطاع العام المحاسبة 
لألسس  وفقا  البيانات المالية  التي ال يتم فيها بشكل روتيني إعدادات ختصاصفي اإل من تكاليفها

تاحتهااإلحصائية إلعداد التقارير    ات إلزامية.فصاحال تعد هذه اإل ،ذلك وتبعا  ر. للجمهو  وا 
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فقط نه من الممكن أل. وهذا فقط اتمن قبل الحكوم تطبيقها يتعينيحدد هذا المعيار متطلبات   .7إستنتاج
. وفي بعض بمجملها معينة حكومةللقطاع الحكومي العام لزى غعن تمثيل ذو م فصاحاإل
و/أو الحكومات المحلية.  األقاليمحكومات قد تسيطر الحكومات الوطنية على ات، ختصاصاإل

بشكل منفصل عن  فصاحلإلبشكل أكبر الية لبيانات المتجزئة ايمكن فإنه وعندما يحدث هذا، 
يساعد هذا قد معلومات حول القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة. و ال
فهم العالقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من المستخدمين على  فصاحاإل

هذه  تفرض يمكن أن ،اتختصاص. إال أنه في بعض اإلبشكل أفاضل مستويات الحكومة
جمع وتجميع  وعلى أولئك المسؤولين عن النظام المحاسبي على ا  إاضافي ا  ات اضغطفصاحاإل

لمستخدمي البيانات بالنسبة  فصاحمن هذا اإلالمتأتية الوااضح أن المنافع  ومن غير ،المعلومات
عن  فصاحاإلالمنشآت التي تختار  من. لذلك ال يقتاضي هذا المعيار اتكاليفه ستتعدىالمالية 

بشكل منفصل عن معلومات حول  أياضا  أن تفصح بمعلومات حول القطاع الحكومي العام 
غير أن القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة الموحدة في البيانات المالية. 

 ات ليست ممنوعة.فصاحمثل هذه اإل
 

 والتجزئةالتوحيد 
ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المالية قاريراألسس اإلحصائية إلعداد الت تتمتع  .6إستنتاج

 أياضا  . إال أنه يوجد محددةأحداث لمعامالت و  معالجتها في نقاط التشابهالعديد من ب
 -المالية: اإلحصائية إلعداد التقاريرإن األسس على سبيل المثال، و ات. إختالف

السوقية  إلى القيمة القروض( ءإستثنا)ب اتلتزامكافة األصول واإلإعادة تقييم تقتاضي  (أ)
طاع العام متطلبات قياس . وتاضم معايير المحاسبة الدولية في القتقريرفي كل تاريخ 

تحديد و ات لتزامفئات معينة من األصول واإلتكلفة بتحديد سمح مختلفة وتقتاضي أو ت
  ؛ها الجاريةتقيم

لدولية في القطاع معايير المحاسبة ا تعاملهابينما  األسهم كمصاريفعامل أرباح ت (ب)
  ؛العام كتوزيعات

في ية األخرى لعرض المعلومات المالية. قتصادبين المعامالت والتدفقات اإل تميز (ج)
 ؛ وعلى تمييز مماثلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  حاليا  حين ال تنص 

ى القطاعات األخر ومي العام و تركز على عرض المعلومات المالية حول القطاع الحك (د)
 عترافنفس قواعد اإل تعتمد -وفي هذا السياق -منفصلة كعناصرالقطاع العام  اضمن

الكلي.  قتصادلاضمان اتساق مجاميع اإل قتصادفي عرض بقية اإل المعتمدةوالقياس 
م البيانات المالية المعدة ال تاضُ فإنها وبموجب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية، 

تتاجر في السلع منشآت حيد الشركات غير المالية العامة كونها و لقطاع الحكومي العام تل
الحكومة والشركات المالية العامة مثل البنوك. وتركز  من قبل عليها والخدمات ومسيطر

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على البيانات المالية الموحدة التي تعرض 
والتدفقات  والمصاريفات واإليرادات تزاملالمعلومات المالية حول كافة األصول واإل

 النقدية التي تسيطر عليها المنشأة.
 

 هو تجزئةالمعلومات حول القطاع الحكومي العام  عن فصاحاإل يكون يقتاضي هذا المعيار بأن  .6إستنتاج
 عن فصاحاإلفي  معتمد شبيها   هذا منهجا  ويعتبر  لحكومة ما.لبيانات المالية الموحدة ل
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فإنه  ،عليه ا  . وبناء56لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  حول القطاعات  المعلومات
ات حول إفصاحفي البيانات المالية الموحدة لتقديم  المعتمدةسياسات المحاسبية اليتم تبني نفس 

 أدناه.  هو مشار إليهواحد كما  إستثناءالقطاع الحكومي العام مع وجود 
 

ات حول القطاع الحكومي العام في البيانات المالية، ال ينبغي تطبيق إفصاحم تقديم عندما يت. 9إستنتاج
فيما  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" 7متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

تطبيق  ويعود سبب هذا إلى أنالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. يخص 
الشركات المالية العامة والشركات غير  على قطاعي 7لمحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار ا

من البيانات المالية  بدال  حكومة للالبيانات المالية الموحدة  عرضسيؤدي إلى إعادة المالية العامة 
عن المعلومات حول  فصاحوهذا من شأنه أن يحبط الغرض من اإللقطاع الحكومي العام. ل

لمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  بين البيانات المالية المعدة  جسرا   ام بوصفهالحكومي العالقطاع 
 لألسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. وفقا  في القطاع العام وتلك المعدة 

 

 تقديم التقارير حول القطاعات 
عن بعض المعلومات  المنفصل فصاحاإل 56 يقتاضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .51إستنتاج

 تحقيق أهدافهاتقييم أداء المنشأة في بغرض الهامة أو مجموعات من األنشطة  هامة أنشطةحول 
التبادل والمعامالت بين معامالت وأحداث  56 وال يميز المعيار. اتالقرار نع وألغراض ص

نما يركز بالسوق.  متعلقةالالسوق أو غير الحكومة المتعلقة بأو أنشطة  واألحداث غير التبادلية وا 
م يات المرتبطة بتسللتزامواألصول واإل والمصاريفاإليرادات  عن فصاحاإل على من ذلك بدال  

القطاع الحكومي  هذه الخدمات من قبل تسليمتم  سواء-أو مجموعات الخدمات الرئيسيةالخدمات 
المالية العامة. إن الهدف  الشركات المالية العامة والشركات غيرمن قبل لحكومة أو في ا العام

المعلومات حول القطاع عن  فصاحاإلمن تقديم التقارير حول القطاعات ال يتحقق من خالل 
ومات حول معلعن  فصاحالتي تختار اإلالحكومة  يتعين علىفإنه ، وعليهالحكومي العام. 

 عن معلومات حول القطاعات.  أياضا  أن تفصح القطاع الحكومي العام 
 

مة أو نفقات الحكو  مصاريفاد التقارير المالية معلومات حول تعرض األسس اإلحصائية إلعد  .55إستنتاج
أساسي ويمكن تطبيق أي من  الحكومية. وظيفتهاية أو قتصاداإل طبيعتها حسبمصنفة 

عن معلومات إاضافية حول القطاع الحكومي العام. وفي بعض  فصاحالتصنيف هذين لإل
عن معلومات حول القطاعات  فصاحلإلة يوظائف الحكومالتصنيف  قد يتم تبني فإنه ،الحاالت

 لحكومة ما.في البيانات المالية الموحدة 
 

 المطابقة 
لمتطلبات هذا المعيار  وفقا  تختلف المعلومات المفصح عنها حول القطاع الحكومي العام يمكن أن   .52إستنتاج

األسس اإلحصائية إلعداد التقارير بموجب  تلك المعلومات المعرواضةفي المحتوى والشكل عن 
 المالية.

 

التي هذه الحكومات  فيما إذا كانتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس   .52إستنتاج
 يتعين عليها لهذا المعيار وفقا  معلومات حول القطاع الحكومي العام عن  فصاحتختار اإل

)ب( مع كومي العام في البيانات المالية ات القطاع الحإفصاح)أ( عن مطابقة  فصاحاإل
وقد ات القطاع الحكومي العام بموجب األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية. إفصاح

كبيرة على الجهة المعّدة وأن تفوق تكاليف  بأن يفرض مثل هذا المتطلب معنيا   المجلس كان
الحكومات التي قد  ةسيثبط من هممما  ،اتختصاصاإل في بعضالمنافع تلك التكاليف 
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المجلس في هذا المجال  لدى إهتماما  التي القت ومن المسائل ات. فصاحهذه اإل إجراءتختار 
 -:ما يلي

استكمال  يساعد في لبيانات المالية والمعلومات اإلحصائيةجمع افيما إذا كان توقيت  (أ)
 صادقة عليها"و"الملبيانات المالية اضمن اإلطار الزمني الالزم لتدقيق اهذه المطابقة 

معايير المحاسبة لمتطلبات  وفقا  التشريعية و/أو  للمتطلبات وفقا   "إصدارهااعتماد "و
 الدولية في القطاع العام؛ 

 أياضا  مثل هذا المتطلب يمكن أن يحفز تدقيق المطابقة ويحفز كان تاضمين فيما إذا  (ب)
 و تدقيق التقارير اإلحصائية نفسها؛

عادة إعادة  أةمن المنشُيطلب سفيما إذا كان  (ج) ات لتزاماألصول واإل تصنيفقياس وا 
لمتطلبات األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية وفيما  وفقا   والمصاريفواإليرادات 

 عن معلومات حول القطاع الحكومي العام. فصاحاإل سيحول دونإذا كان هذا 
 

ستنتجو   .52إستنتاج  بأنه ال ينبغي أن ُتشترطلقطاع العام معايير المحاسبة الدولية في اعموما  مجلس  ا 
 المعرواضةات القطاع الحكومي العام إفصاحفي هذه المرحلة. إال أن مطابقة هذه المطابقة 

 وفقا  للحكومة المعدة  في البيانات المالية المقابلةمع البنود  لمتطلبات هذا المعيار وفقا  
الشفافية المعززة و تتفق عملية )أ( هي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمتطلبات 

 فصاحاإل وال ُيمنعمفيدة للمستخدمين. أنها )ج( كما  ات مرهقةإلتزاموال تنطوي على )ب( 
لمتطلبات هذا المعيار  وفقا  المعرواضة ات القطاع الحكومي العام إفصاحعن مطابقة 

فصاحو  د التقارير حصائية إلعدابموجب األسس اإلالمعرواضة ات القطاع الحكومي العام ا 
 المالية.
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 هيكل البيانات المالية التواضيحي -إرشادات التنفيذ
 

 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت
 

 مقتطف من البيانات المالية -الحكومة "أ"
 

 مقتطف من مالحظات البيانات المالية
 

 ت القطاع الحكومي العاممالحظة: إفصاحا
 

يتم تقديم اإلفصاحات التالية للقطاع الحكومي العام. وهي ُتظهر السياسات المحاسبية المعتمدة في 
البيانات المالية الموحدة بإستثناء إختالف متطلبات التوحيد فيما يتعلق بقطاع الشركات المالية العامة 

 22طلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاموقطاع الشركات غير المالية العامة. ووفقا  لمت
، ال يتم توحيد قطاعي الشركات المالية "اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام"

العامة والشركات غير المالية العامة في إفصاحات القطاع الحكومي العام إال أنه يتم اإلعتراف بها 
العام. وُتعرض اإلستثمارات في قطاعي الشركات المالية العامة والشركات كإستثمارات للقطاع الحكومي 

 غير المالية العامة كبند سطر مفرد مقاس بالمبلغ المسجل لصافي أصول الجهات المستثمر بها. 
 

ويشمل القطاع الحكومي العام كافة الوزارات الحكومية المركزية والمنشآت األخرى المسيطر عليها من 
 ة والتي تشارك بشكل رئيسي في األنشطة غير المتعلقة بالسوق. وهذه المنشآت هي:قبل الحكوم

 

 س    الوزارة 
 ص           

 ع  
وخالل فترة التقرير، تم إعادة تشكيل األنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية، التي نفذتها سابقا  وزارة 

لمالية المعرواضة للقطاع الحكومي اإلتصاالت، على أساس تجاري ولم تعد مدرجة في المعلومات ا
 العام.
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 20×2ديسمبر  14كما في  -بيان المركز المالي للقطاع الحكومي العام
 )بآالف من وحدات العملة(

 

القطاع  
 الحكومي العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 

     األصول 
     األصول المتداولة 
 ×          × (×)         (×) ×         × ×       × النقد والنقد المعادل

 ×          × (×)         (×) ×         × ×       × ذمم مدينة 

 ×         ×  ×         × ×       × المخزون
 ×           × (×)         (×) ×         × ×       × دفعات مقدمة 

 ×           ×  ×         × ×       × اإلستثمار 
   ×         × ×       × أصول متداولة أخرى 

 ×       × ×         × (×)         (×) ×           × 
     أصول غير متداولة 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×       × ذمم مدينة 

 ×           ×  ×        × ×       × إستثمارات 
اإلستثمار في قطاعات 

 أخرى 
×       ×  (×)         (×)  

 ×           × (×)         (×) ×        × ×       × أصول مالية أخرى 
البنية التحتية والمصانع 

 والمعدات 
×       × ×        ×  ×           × 

 ×           ×  ×         × ×       × رااضي والمباني األ
 ×           ×  ×        × ×       × أصول غير ملموسة 

 ×           ×  ×         × ×      × أصول غير مالية أخرى 
 ×      × ×         × (×)         (×) ×           × 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×       × مجموع األصول 

     اإللتزامات 
     اإللتزامات المتداولة 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×        × ذمم دائنة 
 ×           ×  ×       × ×       × إقترااضات قصيرة األجل 

النسب الحالية من 
 اإلقترااضات 

×       × ×           ×  ×           × 

 ×           ×  ×           × ×       × المخصصات
 ×           ×  ×           × ×       × منافع الموظفين 

 ×           × (×)         (×) ×           × ×      × إلتزامات متداولة أخرى 
 

sfleifil
Line
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القطاع  
 الحكومي العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 ية العامةغير المال

 المجموع الحذوفات

 

     اإللتزامات غير المتداولة 
 ×     × (×)         (×) ×           × ×      × ذمم دائنة 

 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × اإلقترااضات 
 ×     ×  ×          × ×      × المخصصات 
 ×     ×  ×          × ×      × منافع الموظفين
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × إلتزامات أخرى 

 ×      × ×          × (×)         (×) ×     × 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × مجموع اإللتزامات

     

 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × صافي األصول
     ألصول/حقوق الملكيةصافي ا

 ×     × (×)         (×) ×          × ×     × اإلحتياطات 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×     × الفائض )العجز( المتراكم

 ×     × ×          × (×)         (×) ×     × 
إجمالي صافي األصول/حقوق 

 الملكية
×     × ×          × (×)         (×) ×     × 
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تصنيف  -20×2ديسمبر  14للسنة المنتهية في  -بيان األداء المالي للقطاع الحكومي العام
 الوظائف الحكومية 
 )بآالف من وحدات العملة(

   

القطاع الحكومي  
 العام

 

 الشركات المالية
 العامة والشركات 

ةغير المالية العام  

 المجموع الحذوفات

 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 

     اإليرادات 
 ×        × (×)         (×)  ×     × الاضرائب 

 ×        × (×)         (×) ×         × ×     × الرسوم، الغرامات، العقوبات
 ×          × (×)         (×) ×         × ×     × من قطاعات أخرى تاإليرادا

 ×         ×  ×         × ×     × أخرى  التحويالت من حكومات
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × اإليرادات التشغيلية األخرى 

 ×           ×  ×         × ×     × مجموع اإليرادات 
     المصاريف 

 ×           ×   ×     × خدمات القطاع العام 
 ×          ×   ×        × الدفاع 

 ×           ×  ×         × ×     × النظام والسالمة العامة 
 ×          ×   ×     × الشؤون اإلقتصادية 

 ×        × (×)         (×) ×        × ×     × حماية البيئة 
 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × اإلسكان ومرافق المجتمع 

 ×           ×  ×        × ×     × الصحة 
الخددددددددمات الترفيهيدددددددة والثقافيدددددددة 

 والدينية 
×     ×   ×           × 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × التعليم 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الحماية اإلجتماعية 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × مجموع المصاريف 

     

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × فائض/)عجز( الفترة 
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التصنيف  -20×2ديسمبر  14للسنة المنتهية في  -بيان األداء المالي للقطاع الحكومي العام
 اإلقتصادي للمصاريف
 )أسلوب عرض بديل(

 عملة()بآالف من وحدات ال
 

القطاع الحكومي  
 العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 
     اإليرادات 
 ×        × (×)         (×)  ×     × الاضرائب 

الرسوم، الغرامات، 
 العقوبات

×     × ×         × (×)         (×) ×        × 

من قطاعات  تاإليرادا
 أخرى

×     × ×         × (×)         (×) ×          × 

التحويالت من حكومات 
 أخرى 

×     × ×         ×  ×         × 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × اإليرادات التشغيلية األخرى 
 ×           ×  ×         × ×     × مجموع اإليرادات 

     المصاريف 
 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × تعويض الموظفين 

 ×          × (×)         (×) ×        × ×      × إستخدام السلع والخدمات 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × إستهالك رأس المال الثابت 

 ×          × (×)         (×) ×         × ×     × الفائدة 
 ×        × (×)         (×) ×        × ×     × المعونات 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × المنافع االجتماعية 
 ×           ×  ×        × ×     × مصاريف أخرى 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × يف مجموع المصار 

     

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × الفائض/)العجز( 
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 14بيان التغيرات في صافي األصول/حقوق الملكية للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في 
 20×2ديسمبر 

 )بآالف من وحدات العملة(
 

الحكومي العام القطاع    
إحتياطي 
مإعادة التقيي  

إحتياطي 
 التحويل

ز الفائض/العج
 المتراكم

ة الشركات المالي
العامة 

 والشركات غير
 المالية العامة

 المجموع الحذوفات

ديسمبر  25الرصيد في 
1×21 

× (×) × × × × 

الفائض من إعادة تقييم 
 الممتلكات 

×   ×  × 

العجز من إعادة تقييم 
 ثمارات اإلست

(×)   (×) × (×) 

 (×)  (×)  (×)  فروقات تحويل العمالت 
صافي األرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 
 األداء المالي

 
× 

 
(×) 

  
× 

 
(×) 

 
× 

 × (×) × ×   صافي فائض الفترة 
ديسمبر  25الرصيد في 

5×21 
× (×) × × (×) × 

العجز من إعادة تقييم 
 الممتلكات 

(×)   (×) × (×) 

الفائض من إعادة تقييم 
 اإلستثمارات 

×   × (×) × 

 ×  ×  (×)  فروقات تحويل العمالت
صافي األرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 
 األداء المالي

(×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)   صافي عجز الفترة 

ديسمبر  25الرصيد في 
2×21 

× (×) × × (×) × 



 اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

  22 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل فيذإرشادات التن 765 

 20×2ديسمبر  14التدفق النقدي للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في  بيان
 )بآالف وحدات العملة(

 
القطاع الحكومي  

 العام 
الشركات المالية 
العامة والشركات 
 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 2×20 4×20 
التدفقات النقدية من األنشطة 

 شغيلية الت
    

     المقبواضات 
 × × (×) (×)  × × الاضرائب 

 × × (×) (×) × ×  مبيعات السلع والخدمات 
 × × (×) (×) × ×  المنح 

 × ×  × ×  الفائدة المقبواضة 
أرباح األسهم من القطاعات 

 األخرى إلى الحكومة 
× ×  (×) (×)  

 × × (×) (×) × × × × مقبواضات أخرى  
      المدفوعات

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) تكاليف الموظفين 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) مزايا التقاعد 

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) الموردون 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) الفائدة المدفوعة 

أرباح األسهم إلى القطاعات 
 األخرى 

 (×) (×) × ×  

 (×) (×) × × (×) (×) (×) (×) مدفوعات أخرى 
صافي التدفقات النقدية من 

 األنشطة التشغيلية 
× × × × (×) (×) × × 

التدفقات النقدية من األنشطة 
 اإلستثمارية 

    

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) شراء المصانع والمعدات 
العوائد من بيع المصانع 

 والمعدات
× × × ×  × × 

 × ×  × × × × العوائد من بيع اإلستثمارات 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) راء سندات العملة األجنبية ش

صافي التدفقات النقدية من 
 األنشطة اإلستثمارية 

(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

التدفقات النقدية من األنشطة 
 التمويلية 

    

 × × × × × × × × العوائد من اإلقترااضات 
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 (×)    (×)  (×) (×)    (×) (×)    تسديد اإلقترااضات 

صافي التدفقات المالية من 
 األنشطة التمويلية 

×      × ×       ×    (×) (×) ×      × 

صافي الزيادة/ النقصان في 
 النقد والنقد المعادل

 
×      × 

 
×      × 

 
(×)    (×) 

 
×     × 

النقد والنقد المعادل في بداية 
 الفترة 

×      × ×      × (×)    (×) ×     × 

النقد والنقد المعادل في نهاية 
 الفترة 

×      × ×      × (×)    (×) ×     × 
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اإليراد من المعامالت التبادلية )الضرائب  -32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والتحويالت(

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 51تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 3152يناير 

 
اإليراد من المعامالت التبادلية )الضرائب  "  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار

 . 3113من عام  ديسمبر" في والتحويالت(
 

من خالل معايير القطاع العام  36ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (3155)الصادر في أكتوبر  3155الدولية في القطاع العام  التحسينات على معايير المحاسبة 

 (3151)الصادر في يناير  " األدوات المالية: العرض" 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في  والقياس" اإلعتراف" األدوات المالية:  32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (3151يناير 

 (3151)الصادر في يناير " األصول غير الملموسة"  65 سبة الدولي في القطاع العاممعيار المحا 

 

 
  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 3155ام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع حذف

 3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1

 3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 51

 3151يناير  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 63

 3151 يناير 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 83

أ511  3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

ب511  3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

 3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 513

أ532  3151يناير  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

ب532  3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

33تنفيذ  3151يناير  65معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 

12تنفيذ  3151يناير  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
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 ("والتحويالت الضرائب) بادليةالت غير المعامالت من اإليراد " 36 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 531-5 الفقرات في مبين

 الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 36 العام القطاع
 في التغيرات المحاسبية، السياسات" 6 العام القطاع في الدولي ةالمحاسب معيار ويقدم. "العام القطاع في

 .الواضحة اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات
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 الهدف
اإليراد الناشئ من معامالت حول رير المالية تحديد متطلبات إعداد التقا إلىهذا المعيار  يهدف .5

المنشأة. ويتعامل هذا  إندماجالمعامالت غير التبادلية التي تؤدي إلى  إستثناءبغير تبادلية، 
معامالت غير الباإليراد من  عترافلدى اإل عتبارينبغي أخذها بعين اإلالمعيار مع القضايا التي 

 همات المالكين.بما في ذلك تحديد مسا وقياسه تبادليةال
 

 نطاق ال
المحاسبي أن  ستحقاقعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس اإلعلى المنشأة التي ت .3

طبق هذا المعيار نتبادلية. وال يالمعامالت غير الفي محاسبة اإليراد من  تطبق هذا المعيار
 معاملة غير تبادلية. ليستمنشأة  إندماجعملية على 

 

 األعمال الحكومية. مؤسسات إستثناءبكافة منشآت القطاع العام  طبق هذا المعيار علىني .6
 
الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .2

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مصممة لتطبق على 
الغرض العام لكافة المنشآت الربحية. وتعتبر مؤسسات األعمال الحكومية  البيانات المالية ذات

 منشآت ربحية ولذلك يتعين عليها اإللتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
 

يتم تناول اإليراد الناشئ من . و تبادليةالمعامالت غير اليتناول هذا المعيار اإليراد الناشئ من  .1
"اإليراد من المعامالت  2دلية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تباالمعامالت ال

وفي حين أن اإليرادات التي تحصل عليها منشآت القطاع العام ناشئة من معامالت . التبادلية"
ومنشآت القطاع العام األخرى من  اتالحكوم اتمعظم إيرادعادة  ُتشتق، تبادلية وغير تبادلية
 -لية مثل:معامالت غير تباد

 الضرائب؛ و (أ)
غير نقدية(، بما في ذلك المنح واإلعفاء من الديون  كانت نقدية أو )سواء   التحويالت (ب)

 من السوقية غير والحصةوالسلع والخدمات العينية،  تبرعاتوالغرامات والتركات والهدايا وال
 .المقبوضة الميسرة القروض

 
مج بعض منشآت القطاع العام وتقسيم منشآت قد تقوم الحكومات بإعادة تنظيم القطاع العام ود .3

من  أو أكثر اثنينمنشأة معينة عند جمع  إندماجويحدث  أخرى إلى منشأتين منفصلتين أو أكثر.
وال تتضمن منشأة واحدة معدة للتقارير المالية.  لتقارير المالية بحيث تشكلالمنشآت المعدة ل

منشأة تستملك  أنأة أخرى، ولكنها قد تؤدي إلى إعادة الهيكلة هذه عادة شراء منشأة لمنشعمليات 
لتزامجديدة أو قائمة كافة أصول و  ات المنشأة األخرى. ولم يتناول مجلس معايير المحاسبة الدولية ا 

ستثناهو المنشآت  إندماج عمليات في القطاع العام ال يحدد  ن نطاق تطبيق هذا المعيار. ولذلكا ما 
 معاملة غير تبادلية، إلى إيراد أم ال. المنشأة، الذي يعتبر ندماجإسيؤدي  كان ما إذافيهذا المعيار 
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 التعريفات
 -:وفقًا للمعاني المحددة لهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .3
 

عبارة هي و  (Conditions on transferred assets) الشروط المفروضة على األصول المنقولة
المستقبلية  الخدماتأو  المستقبلية تقتصاديةاإل المنافع ستهالكإه ينبغي تنص على أن اتإشتراطعن 

أو أنه يجب إرجاع  محددكما هو  المنشأة المنقول إليهامن تقبل التي يتضمنها األصل  المتوتقعة
 .ناتقلةمنشأة الالمستقبلية المتوتقعة إلى ال الخدماتأو المستقبلية  تقتصاديةالمنافع اإل

 
أو أن تستخدم المنشأة  يكون بإمكانتنشأ عندما و  (f an assetControl o) األصل السيطرة على

 أو تنظمالمنشأة  تمنعلتحقيق أهدافها وعندما يمكن أن  في سعيهامن األصل  بطريقة أخرى تنتفع
 تلك المنفعة. إلىاآلخرين  وصول بطريقة أخرى

 

 (system Expensed paid through the tax) الضريبةالمدفوعة من خالل نظام  مصاريفال
  هي مبالغ متاحة للمستفيدين بغض النظر عن دفعهم للضرائب أم ال.و 

 
وهي منافع إتقتصادية أو خدمات مستقبلية متوتقعة مقبوضة أو مستحقة القبض من تقبل  الغرامات

منشآت القطاع العام حسبما تحددها محكمة معينة أو هيئة إنفاذ تقانونية أخرى نتيجة مخالفة 
 مة.القوانين أو األنظ

 
هي و  (Restrictions of transferred assets) القيود المفروضة على األصول المنقولة

، ولكنها ال تنص على ي تقد يستخدم األصل من أجل أدائهاالت األغراضتحدد أو توجه  اتإشتراط
 لةناتقمنشأة الال ىالمستقبلية المتوتقعة إل الخدماتالمستقبلية أو  تقتصاديةضرورة إرجاع المنافع اإل

 . كما هو محدد هاإستخدامفي حال عدم 
 

 (Stipulations on transferred assets) المفروضة على األصول المنقولة ةيشتراطالبنود اإل
أصل  إستخداممفروضة على  ،ملزم اتفاقأو  ،األنظمةمنصوص عليها في القوانين أو  بنودهي و 

 معدة للتقارير المالية.منقول من تقبل المنشآت التي تقع خارج نطاق المنشأة ال
 

بعض  تمنحهي نصوص تفضيلية في تقانون الضريبة و  (Tax expenditures) ةينفقات الضريبال
 غير متاحة لآلخرين. اتإمتياز  المكلفين

 
 السلطةالحكومة أو  تقررهو الحدث الذي و  Taxable event )) الحدث الخاضع للضريبة
  للضريبة. خضوعهالتشريعية أو هيئة أخرى 

   
أو مستحقة الدفع  مدفوعةمستقبلية متوتقعة  خدماتأو  إتقتصاديةهي منافع و  (Taxes) الضرائب

. اتلتزويد الحكومة باإليراد المشرعة األنظمةأو و/ بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وفقًا للقوانين
 ات القانون.مخالف إثرالعقوبات األخرى المفروضة وال تتضمن الضرائب الغرامات أو 

 
مستقبلية  خدماتمستقبلية أو  إتقتصاديةلمنافع  واردة هي تدفقاتو  (Transfers) التحويالت
 الضرائب. إستثناءبتبادلية المعامالت غير الن متوتقعة م

 
ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في هذا المعيار 

التي تم  المعرفةتقائمة المصطلحات هذه المعايير، ويعاد ذكرها في بنفس المعنى الذي ترد به في 
 نشرها بشكل مستقل. 
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 المعامالت غير التبادلية
معامالت تبادلية التقريبا . وتعتبر هذه  مساويةيتضح في بعض المعامالت أن هناك تبادال  لقيمة  .8

 ى.يتم تناولها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخر و 
 

 ذلك لقاء إسميمقابل أو تدفع  مقابلأي  تدفع والتحصل المنشأة في معامالت أخرى على موارد  .2
على سبيل فهذا المعيار.  ويتم التطرق إليها في. ويتضح أن هذه معامالت غير تبادلية مباشرة

 نالضرائب. وفي حين أ تلكالمثال، يدفع المكلفون ضرائب ألن قانون الضريبة يقتضي دفع 
حكومة التي تفرض الضرائب تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات العامة للمكلفين فإنها ال تقوم ال

 دفع الضرائب. كتعويض عنبذلك 

 

الموارد  لقاء ا  معين هناك مجموعة أخرى من المعامالت غير التبادلية حيث قد تقدم المنشأة مقابال   .51
. وفي هذه الحاالت، تحدد المستلمةللموارد يقارب القيمة العادلة ال  ذلك المقابل، ولكن المستلمة

بكل  عترافمعامالت التبادلية وغير التبادلية حيث يتم اإلالما إذا كان هناك دمج بين فيمنشأة ال
 كتمويل عملة وحدة ماليين 3 المنشأة تستلم المثال، سبيل على منهما بشكل منفصل. عنصر

 عملة وحدة ماليين 1 المنشأة تسدد أن على االتفاقية وتنص. األطراف متعددة تنمية وكالة من
 لقرض السوق سعر يكون عندما %1 فائدة بنسبة سنوات 51 مدى على المستلم التمويل من

 عملة وحدة ماليين 3) كمنحة عملة وحدة مليون فعال المنشأة استلمت وقد. %55 هو مماثل
 1 بقيمة ميسر قرض بترتي في ودخلت( تسديدها ينبغي عملة وحدة ماليين 1 منها مطروحا  
. %3 بنسبة مماثل لقرض السوقية الفائدة سعر عن تقل فائدة يحمل والذي عملة وحدة ماليين

 دفعات من السوقية غير والحصة( عملة وحدة مليون) المقبوض المنحة مبلغ من كل يعد  
 فعاتوالد الفائدة دفعات تعد   كما. تبادلية غير معامالت هي االتفاقية يخص فيما الفائدة

 . تبادلية معامالت هي التعاقدية الرأسمالية
 

ما إذا كانت معامالت تبادلية أم غير تبادلية. فال يتضح فورا   إضافيةكما أن هناك معامالت  .55
عامالت تبادلية أم غير المعاملة ما إذا كانت م مضمونسيحدد فحص لوفي هذه الحاالت، 

إذا تم القيام  لكنادة على أنه معاملة تبادلية. صنف بيع السلع ععلى سبيل المثال، يُ فتبادلية. 
بسعر غير مساٍو تقريبا  للقيمة العادلة للسلع المباعة، فإن هذه  بسعر مدعوم، أيبالمعاملة 

معاملة معينة  مضمونكان ما إذا فيولتحديد تبادلية. المعاملة غير الالمعاملة تقع ضمن تعريف 
مهني. وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إصدار حكم ة، غير تبادلي معاملة تبادلية أو مضمونهو 

أو خصومات على الكمية أو تخفيضات أخرى على تحصل المنشآت على خصومات تجارية 
التخفيضات على األسعار هذه عر المعروض لألصول وذلك ألسباب مختلفة. وال تعني سال

 بالضرورة أن المعاملة هي معاملة غير تبادلية.
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 اإليراد 
المستقبلية المتوقعة  أو الخدمات قتصاديةيراد من إجمالي التدفقات الواردة للمنافع اإليتألف اإل .53

مستحقة القبض من قبل المنشأة المعدة للتقارير المالية والتي تمثل زيادة في صافي الو  مقبوضةال
حصلها إن المبالغ التي تالزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين.  إستثناءباألصول/حقوق الملكية، 

عن الحكومة أو منظمة حكومية أخرى أو أطراف ثالثة أخرى لن تؤدي إلى  وكيال   المنشأة بصفتها
ستطيع توكيل ال المنشأة التي تعمل كأن إلى  هذاويعود . اتهأو إيرادالوكيل زيادة في صافي أصول 

لتحقيق  سعيها فيبطريقة أخرى  منها نتفاعأو اإل األصول التي تم تحصيلها إستخدام السيطرة على
 .اأهدافه

 

حين تتكبد المنشأة بعض التكاليف فيما يتعلق باإليراد الناشئ من معاملة غير تبادلية، يكون اإليراد  .56
المستقبلية المتوقعة، ويتم  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةهو إجمالي التدفق الوارد للمنافع اإل

على سبيل المثال، إذا تعين على ف لمعاملة.اتكلفة على أنها بأي تدفق صادر للموارد  عترافاإل
إليها  بند من بنود المصنع تحويلب قدفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يتعلالمنشأة المعدة للتقارير 

 تحويل منالتكاليف بشكل منفصل عن اإليراد الناشئ  بتلك عترافيتم اإلفإنه من منشأة أخرى، 
 المحاسبة لمعيارلتركيب في المبلغ المعترف به كأصل وفقا  تكاليف التسليم وا وُتشملبند المصنع. 

 ." الممتلكات والمصانع والمعدات" 53في القطاع العام  الدولي
 

 ةيشتراطالبنود اإل

حقيقة أنها ستستخدم بطريقة معينة ولذلك فإن المنشأة  إدراكأو و/مع توقع األصول  تحويلقد يتم  .52
أو الترتيبات  األنظمةالقوانين أو تفرض وحيث  ة معينة.ستتصرف أو ستعمل بطريق إليها منقولال

 منقولاألصول المنقولة من قبل المنشأة ال إستخدامعلى مع األطراف الخارجيين شروطا   الملزمة
إن إحدى كما هو موضح في هذا المعيار.  اتإشتراطعبارة عن  هذه البنود تكون، إليها

في هذا المعيار، هي أن المنشاة ال تستطيع  محدد، كما هو اتشتراطلإلالخصائص الرئيسية 
 مباشرة أو من خالل منشأة تسيطر عليها.كان ذلك على نفسها، سواء  يإشتراطفرض بند 

 

المتعلقة بأصل منقول إما شروطا  أو قيودا . وفي حين أن الشروط  ةيشتراطاإلالبنود تكون  يمكن أن .51
 الخدماتأو المستقبلية  قتصاديةالمنافع اإل إستهالكأو  إستخداموالقيود قد تتطلب من المنشأة 

 عتراف( عند اإلواجب األداءلغرض معين ) ما أصلالتي يشتمل عليها المستقبلية المتوقعة 
 الخدمات وأالمستقبلية  قتصاديةالمبدئي، فإن الشروط هي الوحيدة التي تقتضي إرجاع المنافع اإل

 .(واجب اإلرجاع) يشتراطال مخالفة ذلك البند اإلفي ح ناقلةالمستقبلية المتوقعة إلى المنشأة ال
 

ذا كان من خالل عمليات قانونية أو  لإلنفاذقابلة  ةيشتراطالبنود اإل تكون .53 معين  بندإدارية. وا 
، فإنه ال لإلنفاذاألخرى غير قابل  الملزمةأو الترتيبات  األنظمةعليه في القوانين أو  ا  منصوص

من البنود  النافعةات التعاقدية لتزاموضح في هذا المعيار. وال تنشأ اإلكما هو ما  يإشتراطيعتبر بندا  
"المخصصات، اإللتزامات  52. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامةيشتراطاإل

 .وقياسها النافعةات التعاقدية لتزاماإلب عترافمتطلبات اإلعلى  واألصول المحتملة"
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 نقولةاألصول المالشروط المفروضة على 

تقتضي الشروط المفروضة على األصول المنقولة )المشار إليها فيما بعد بالشروط( من المنشأة إما  .53
أو  محددالمستقبلية المتوقعة لألصل كما هو  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةأن تستهلك المنافع اإل
في حال  ناقلةإلى المنشأة ال المستقبلية المتوقعة الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةأن ترجع المنافع اإل

 قتصاديةالمنافع اإل تحويلتعاقدي حالي ل إلتزام إليها منقولة الأالشروط. لذلك، تتكبد المنش مخالفة
سيطرة الثالثة عندما تحصل مبدئيا  على  المستقبلية المتوقعة إلى أطراف الخدماتالمستقبلية أو 

غير قادرة على تجنب  إليها منقولة الأإلى أن المنش هذا ويعودعلى أصل خاضع لشرط معين. 
 الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةالمنافع اإل إستهالكحيث ُيطلب منها للموارد  التدفق الصادر

طراف ثالثة، لدى تسليم سلع أو خدمات معينة أل المستقبلية المتوقعة المشمولة في األصل المنقول
إلى المنشأة المستقبلية المتوقعة  الخدماتقبلية أو المست قتصاديةيتعين عليها إرجاع المنافع اإل أو
مبدئيا  بأصل خاضع لشرط معين، فإنها تتكبد  إليها منقولة العندما تعترف المنشأ ولذلك. ناقلةال

  .ا  معين ا  إلتزامأيضا  
 

مستقبلية  إقتصاديةقد يتم إرجاع أصل منقول أو منافع فإنه ، وبغرض التسهيل من الناحية اإلدارية .58
إرجاعه من  سيتمالمبلغ الذي  اقتطاعال من خالل مستقبلية متوقعة أخرى بشكل فع   خدمات أو

ألغراض أخرى. وستعترف البيانات المالية الخاصة بالمنشأة المعدة ها تحويلينبغي  أصول أخرى
ات فيما يخص إرجاع لتزام، أي ستعترف المنشأة بتخفيض في األصول واإلبإجمالي المبالغللتقارير 

ات و/أو لتزامباألصول واإل عترافاإل ستعكس، كما مخالفته تل بموجب بنود الشرط الذي تمصاأل
 الجديد. تحويلاإليراد لل

 

 القيود المفروضة على األصول المنقولة
يقضي  ا  ال تتضمن القيود المفروضة على األصول المنقولة )المشار إليها فيما بعد بالقيود( متطلب .52

المستقبلية المتوقعة األخرى  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةو المنافع اإلاألصل المنقول أ بإرجاع
سيطرة الالحصول على  األصل كما هو محدد. ولذلك، فإن إستخدامإذا لم يتم  ناقلةإلى المنشأة ال

 تحويلب منقول إليهاحاليا  على المنشأة ال تعاقديا   ا  إلتزامعلى أصل خاضع لقيد معين ال يفرض 
 اكتسابإلى أطراف ثالثة عندما يتم المستقبلية المتوقعة  أو الخدماتالمستقبلية  قتصاديةإلالمنافع ا

يكون الخيار قد قيدا  معينا ،  منقول إليهاعندما تخالف المنشأة الو . من البداية األصلسيطرة على ال
من خالل  هامنقول إلية اللطلب فرض عقوبة على المنشأ آخرأو طرف  ناقلةمتاحا  أمام المنشأة ال

أخرى أو من خالل عملية إدارية مثل إصدار توجيهات من  هيئةمحكمة أو  أمام مثال   رفع القضية
توجيه المنشأة . وقد ينتج عن مثل هذه اإلجراءات غير ذلكفي الحكومة أو سلطة أخرى أو وزير 
أو سلطة ة هيئأو  ة أو جنائية بسبب عصيان المحكمةينلعقوبة مد الخضوعالقيد أو  تلبيةنحو 
 األصل بل نتيجة لمخالفة القيد. ستمالكوال يتم تكبد مثل هذه العقوبة نتيجة إل أخرى.

 

 المضمون على الشكلتفضيل 
 النظر فيمن الضروري فإنه ، عبارة عن شرط أو قيد يشتراطما إذا كان البند اإلفيلدى تحديد  .31

ينبغي  مجرد بيان أنهإن فعلى سبيل المثال ف. شكلهوليس مجرد  يشتراطالبند اإلمضمون 
أو إرجاعه إلى المنشأة  ألطراف ثالثة خدماتالسلع و ال في تقديماألصل المنقول  إستهالك

 سيطرة على األصل.الالمنشأة  تكتسبعندما  إلتزام لنشوءغير كاٍف بحد ذاته  ناقلةال
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ما في تبحثإن فعلى المنشأة ، عبارة عن شرط أو قيد يشتراطما إذا كان البند اإلفيعند تحديد  .35
الخدمات المستقبلية المستقبلية أو  قتصاديةإذا كان متطلب إرجاع األصل أو المنافع اإل

ذا لم يكن بمقدور  .ناقلةالمنشأة ال ما إذا سيتم إنفاذه من قبلفيو  لإلنفاذاألخرى قابال   المتوقعة وا 
الخدمات تقبلية أو المس قتصاديةمتطلب إرجاع األصل أو المنافع اإل إنفاذ ناقلةالالمنشأة 

يعجز عن تحقيق تعريف الشرط وسيتم  يشتراط، فإن البند اإلاألخرى المستقبلية المتوقعة
أن هذه المنشأة ال  إلى ناقلةتجربة سابقة مع المنشأة ال أشارته على أنه قيد. وفي حال إعتبار 

الخدمات أو المستقبلية  قتصاديةتنفذ أبدا  متطلب إرجاع األصل المنقول أو المنافع اإل
أن البند ب منقول إليهاالمنشأة ال تستنتجعند حدوث المخالفات، فقد األخرى  المستقبلية المتوقعة

ذا لم يكن لدى المنشأة  يعتبر قيدا . هولذلك فإنشكل الشرط وليس مضمونه،  له يشتراطاإل وا 
 ناقلةالمنشأة ال تدفعبحيث  ةيإشتراطبنودا   مسبقا   ، أو أنها لم تخالفناقلةة الأتجربة مع المنش

الخدمات المستقبلية المستقبلية أو  قتصاديةتخاذ قرار حول تنفيذ إرجاع األصل أو المنافع اإلال
 ناقلةة ستفترض أن المنشأة الأذلك، فإن المنش بخالفال تملك أي دليل  وأنها، األخرى المتوقعة

 الشرط.تعريف  يشتراطالبند اإل وبالتالي يحقق يشتراطستنفذ البند اإل
 

المنافع  إستهالك عليهاأي يتعين  -واجب أداء منقول إليهايفرض تعريف الشرط على المنشأة ال .33
كما  المنقولاألصل  التي يشتمل عليها الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةاإل

 لية المتوقعةالخدمات المستقبالمستقبلية أو  قتصاديةهو محدد، أو إرجاع األصل أو المنافع اإل
تعريف الشرط، سيكون واجب األداء ذو مضمون  ومن أجل تلبية. ناقلةإلى المنشأة الاألخرى 

نقل  إتفاقية ضمن إن وجود بند نتيجة للشرط بحد ذاته.سيكون مطلوبا   اوليس مجرد شكل كم
إلى  قد يقود المنشأة القيام به سوىال تملك بديال  يقتضي من المنشأة القيام بتصرف  أصول

ويعود هذا إلى أنه في هذه الحاالت ال  قيدا . وال بمضمونه ليس شرطا   البندبأن  ستنتاجاإل
  .منقول إليهاعلى المنشأة الواجب أداء بحد ذاته  نقل األصولتفرض بنود 

 

صادر للموارد محتمال  التدفق الأن يكون  من الضروريفإنه ، إلتزامك عترافلتحقيق معايير اإلو  .36
الشرط  ينبغي أن يحدد، فإنه . ولذلكويمكن تقييمه ا  الشرط مطلوب مقابلاألداء قييم يكون ت وأن

يتم كمية السلع والخدمات التي ستقدم أو طبيعة األصول التي س وأطبيعة مثل  مسائل معينة
. مالئما   حيث يكون الفترات التي ينبغي حدوث األداء خاللهاها حسبما هو مناسب و إستمالك

على أساس  ها،أو بالنيابة عنالمنشأة الناقلة، األداء من قبل مراقبة  ينبغيذلك، وباإلضافة إلى 
 المساويةللقيمة  تناسبيإرجاع  يإشتراطبند  يقتضيمستمر. ويحدث هذا بشكل خاص عندما 

ذا تم متطلبات الشرط بشكل جزئي تلبي لألصل إذا كانت المنشأة  واجب اإلرجاع في  إنفاذوا 
 في الماضي.مة ها إخفاقاتحال حدوث 

 

الذي ينص على  يشتراطلبند اإلمع مراعاة اأصل معين  تحويلفي بعض الحاالت، قد يتم  .32
هذا عندما  يحصلحدث مستقبلي محدد. وقد  وقوعفي حال عدم  ناقلةإرجاعه إلى المنشاة ال
ص نالذي ي يشتراطلبند اإلمع مراعاة ا محليةة يحكومأمواال  لمنشأة  مثال   تمنح حكومة وطنية
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ذلك  رجاع حتىاإلوفي هذه الحاالت، ال ينشأ واجب . مساويةعلى أن تجمع المنشاة مساهمة 
 تلبيةحتى يتم  إلتزامب عترافوال يتم اإل يشتراطتم مخالفة البند اإلأنه ست الذي ُيتوقع فيهالوقت 

 . عترافمعايير اإل
 

هي على  التحويالتهذه  ما إذا كانتفي النظرإلى  منقول إليهامع ذلك، ستحتاج المنشآت الو  .31
" في هذا المعيار إلى مقدما  المستلمة المقبوضات . وتشير "مقدما  مستلمة مقبوضات  شكل

وتؤدي . ملزما   النقلخاضع للضريبة أو ترتيب الحدث ال أن يصبحالموارد المستلمة قبل 
لتزامأصل و  نشوءإلى  مقدما  المستلمة المقبوضات  لم يصبح  النقلألن ترتيب تعاقدي حالي  ا 

ها معاملة تبادلية، فسيتم التعامل مععلى شكل هذه التحويالت طبيعة كون ملزما  بعد. وعندما ت
 .2ام في القطاع الع وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي

 

 الضرائب
منشآت غيرها من بالنسبة للعديد من الحكومات و لإليرادات تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي  .33

مدفوعة أو مستحقة  إقتصاديةعلى أنها منافع  3لضرائب في الفقرة القطاع العام. وتعر ف ا
ويد لتز  األنظمة المشرعةللقوانين أو  الدفع بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وذلك وفقا  

وانين أو قانتهاك ال جر اءالغرامات أو العقوبات األخرى المفروضة  إستثناء، بباإليراداتالحكومة 
تحويالت غير اإلجبارية إلى الحكومة أو منشآت القطاع العام مثل . وال تعتبر الألنظمةا

 ودفع الرسوم على أنها ضرائب، رغم أنها قد تكون نتيجة لمعامالت غير تبادلية. التبرعات
سم المكلفين داخل إألفراد والمنشآت األخرى الذين يعرفون باحكومة الضرائب على الوتفرض 

  .المطلقةحياتها صال إستخداممن خالل  حدود منطقتها
 

من  تتسم بعددمن منطقة ألخرى ولكنها  كبيربشكل  واألنظمة الضريبية قوانينالتختلف يمكن أن  .33
تحصيل )أ( على حق الحكومة في القوانين واألنظمة الضريبية الخصائص المشتركة. وتنص 

جراءات إدارة )ج( يتم بموجبه حساب الضريبة وتحديد األساس الذي )ب( الضريبة   الضريبة، أيوا 
القوانين واألنظمة . وتقتضي الدفعات إستالمحساب الضريبة مستحقة القبض وضمان راءات إج

دورية لدى الوكالة الحكومية التي تشرف على  إقرارات ضريبيةمن المكلفين إيداع عادة الضريبية 
للضريبة ضريبة معينة. وبشكل عام، يقدم المكلفون تفاصيل وأدلة حول مستوى النشاط الخاضع 

الضرائب  إستالمتختلف ترتيبات و القبض من قبل الحكومة.  مبلغ الضريبة مستحقويتم حساب 
على أساس دوري دون اللجوء  الحكومة للدفعات إستالمصمم عادة لضمان بشكل واسع ولكنها تُ 

ت عقوبا غالباإلى اتخاذ إجراء قانوني. وعادة ما يتم تنفيذ قوانين الضريبة بشكل صارم وتفرض 
  شديدة على األفراد أو المنشآت األخرى التي تخالف القانون.

 
الحدث الخاضع وقوع مبالغ مستلمة قبل  كونها ،مقدما  مستلمة أيضا  مقبوضات تنشأ  يمكن أن .38

 ، فيما يخص الضرائب. للضريبة
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 تبادليةالمعامالت غير الموارد من وارد للال تدفقلتحليل مبدئي ل
 

سيطرة على الموارد ال تكتسبناشئ من معاملة غير تبادلية عندما الصل األتعترف المنشأة ب .32
 مثال   الدائن عندما يعفي. وفي بعض الظروف، عترافمعايير اإلو التي تحقق تعريف األصل 

معترف به سابقا . وفي هذه  لتزامإل المبلغ المسجل، قد ينشأ انخفاض في معين إلتزاممن 
. وفي معين أصلب عترافبدال  من اإل لتزاملإل المسجل غالمبلالحاالت، تقوم المنشأة بتخفيض 

تعترف بها ات تعاقدية إلتزامعلى  سيطرة على األصلاكتساب ال ينطويبعض الحاالت، 
وع من ن كليتم تحليل  لذا، اتإيراد نشوء ال تؤدي مساهمات المالكين إلىو . إلتزامالمنشأة ك

مع  وباالنسجاممالكين بشكل منفصل. أنواع المعامالت وتتم محاسبة أية مساهمات من ال
المنهج المنصوص عليه في هذا المعيار، ستحلل المنشآت المعامالت غير التبادلية لتحديد 

ويوضح . بها نتيجة للمعامالت عترافاإلسيتم  التي عناصر البيانات المالية ذات الغرض العام
المنشأة عند وجود تدفق وارد  يهاتجر التالية العملية التحليلية التي  الشكل الوارد في الصفحة

. الشكل التوضيحي. ويتبع هذا المعيار هيكل تنشأ اإليراداتما إذا فيوارد وذلك لتحديد للم
 . المعامالت معالجةمتطلبات  551-61وتتضمن الفقرات 
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 1للموارد ةالوارد اتلتحليل المبدئي للتدفقتوضيح ا
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
غراض التوضيح فقط وال يحل محل المعايير. وهو مقدم كأداة مساعدة لتفسير معايير المحاسبة الدولية في إن الشكل هو أل .5

 .القطاع العام

مثل . وفي معترف به سابقا   لتزامإل المبلغ المسجلمثال ، قد ينشأ انخفاض في  إلتزام، عندما يعفي الدائن من بعض الحاالتفي  .3
 باألصل. عترافبدال  من اإل لتزامض المبلغ المسجل لإل، تقوم المنشأة بتخفيالحالةهذه 

تطبيق تعريف "الشروط المفروضة  عتبارُيؤخذ بعين اإل، ةالحالي ةالتعاقدي اتلتزاماإلجميع ستوفت المنشأة إما إذا فيلدى تحديد  .6
 معين. إلتزامب عترافعلى األصل المنقول" ومعايير اإل

                                                 
وال يحلل محلل المعلايير. وهلو مقلدم كلأداة مسلاعدة لتفسلير معلايير المحاسلبة الدوليلة فلي القطلاع  فقط إن الشكل هو ألغراض التوضيح  5

 العام.
 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 ال  

 ال  

 ال   ال  

 نعم 

 ال  

هل يؤدي التدفق الوارد إلى 
 حقق تعريف األصل؟نشوء بند ي

)معيار المحاسبة الدولي في 
 (.5القطاع العام 

 

 
ال تعترف بوجود زيادة في 

أخذ اإلفصاح بعين األصل، 
 ،(63عتبار. )الفقرة اإل

 

هلللللللللل يحقلللللللللق التلللللللللدفق اللللللللللوارد معلللللللللايير 
 (. 65االعتراف به كأصل؟ )الفقرة 

  
 

هل ينتج التدفق الوارد من 
 مساهمة المالكين؟

 (.68-63)الفقرات 

 

رجع إلى معايير المحاسبة إ
الدولية في القطاع العام 

 األخرى.

 

لتزامات الحالية المتعلقة ستوفت المنشأة كافة اإلإهل 
 .6(13 -11بالتدفق الوارد؟ )الفقرات 

 

 (. 22عترف باإليراد. الفقرة )ا  عترف باألصل و إ 

 

دة في ال تعترف بوجود زيا
األصل، خذ اإلفصاح بعين 

 (.63)الفقرة عتبار. اإل
 

هل المعاملة معاملة 
 غير تبادلية؟

 (.25-62)الفقرات 

 

رجع إلى معايير إ
المحاسبة الدولية في 

القطاع العام 
 األخرى.

 

 عترفإ 
 ي راد إلى الحد الذي ال يتم فيه بأصل وا 

 عتراف بالتزام أيضا ؛ واإل
 ى الحد الذي ال يتم فيه تلبية لتزام إلإب

 حالية.لتزامات التعاقدية الاإل
 (.21-22)الفقرات        
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 باألصول عترافاإل
 المالية""عرض البيانات  5في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  األصول في يرد تعريف .61

ق منها تدفيأن  توقعويُ تتم السيطرة عليها من قبل المنشأة نتيجة ألحداث سابقة على أنها موارد 
 مستقبلية إلى المنشأة.مستقبلية أو خدمات  إقتصاديةمنافع 

 

 الخدمات العينية، إستثناءب، غير تبادلية وارد للموارد من معاملةالتدفق الب عترافاإل ينبغي .65
 -أصل عندما، وفقط عندما:على أنه تعريف األصل  والذي يلبي

مستقبلية الخدمات المستقبلية أو ال تقتصاديةاإلمنافع اليكون من المحتمل أن تتدفق  (أ)
 مرتبطة باألصل إلى المنشأة؛ وال متوتقعةال

 يمكن تقياس القيمة العادلة لألصل بشكل موثوق. (ب)

 

 األصلالسيطرة على 
منافع األصل عنصرا  مهما  من عناصر  إلىاآلخرين  وصولتعتبر القدرة على منع أو تنظيم  .63

 فرصةمنشآت شأة عن تلك السلع العامة التي تملك كافة الالذي يميز أصول المنو السيطرة 
في نشاطات العام، تمارس الحكومات دورا  تنظيميا   منها. وفي القطاع نتفاعالوصول إليها واإل

 أنصناديق التقاعد. وال يعني هذا الدور التنظيمي بالضرورة أو معينة، مثل المؤسسات المالية 
في  أصلك عترافمعايير اإلتحقق الحكومة، أو خاص بتعريف أصل  تلبيالمنظمة  هذه البنود

رف تعت وقد األصول.  تلكالبيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بالحكومة التي تنظم 
 .دون أن يتعين عليها ذلك بالخدمات العينية 28وفقا  للفقرة  المنشآت

 

بحد ذاته لتحديد الموارد إلى منشأة في القطاع العام كافيا   تحويلال يعتبر اإلعالن عن نية  .66
 مرتدُ على سبيل المثال، إذا ف. منقول إليهامسيطر عليها من قبل المنشأة ال الموارد على أنه

الحكومة عن نيتها تحويل األموال من أجل إعادة راء حريق في الغابة وأعلنت مدرسة حكومية ج
وقت في بناء المدرسة، فلن تعترف المدرسة بتدفق وارد للموارد )موارد مستحقة القبض( 

منقول التحويل مطلوبة قبل تحويل الموارد، لن تحدد المنشأة ال إتفاقية حال كانتاإلعالن. وفي 
ملزمة ألن المنشأة  تفاقيةاإل الوقت الذي تصبح فيهمسيطر عليها حتى ذلك  اأنهبالموارد  إليها
إلى الموارد. وفي العديد من  ناقلةال تستطيع منع أو تنظيم وصول المنشأة ال منقول إليهاال

 بأصل عتراف، ستحتاج المنشأة إلى تفعيل سيطرتها على الموارد قبل أن تستطيع اإلالحاالت
، فإنها ال تستطيع فيما يتعلق بالموارد لإلنفاذلدى المنشأة مطالبة قابلة  حال لم يكن. وفي معين

 الموارد. تلكإلى  ناقلةمنع أو تنظيم وصول المنشأة ال
 

 الحدث السابق

تحصل منشآت القطاع العام عادة على األصول من الحكومات أو من منشآت أخرى بما في  .62
قد يكون الحدث السابق الذي  . ولذلكهاإنتاجذلك المكلفين أو من خالل شراء األصول أو 

عملية شراء أو حدث خاضع للضريبة أو عملية هي يؤدي إلى السيطرة على أصل معين 
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 -في المستقبل إلى وجود أصول حصولهاتحويل. وال تؤدي المعامالت أو األحداث التي يتوقع 
أصل على  نشوء يؤدي إلى بمثابة حدث سابقولهذا السبب ال تعتبر نية فرض ضريبة مثال  

 شكل مطالبة من مكلف معين. 
 

 التدفق الوارد المحتمل للموارد
. تكون فرصة حصوله أكبر من فرصة عدم حصولهوارد للموارد "محتمال " عندما التدفق ال يكون .61

 وتوقعاتهاهذا التحديد إلى تجربتها السابقة مع أنواع مماثلة لتدفقات الموارد في ند المنشأة توتس
توافق الحكومة على تحويل  )أ(  عندما على سبيل المثالف. ناقلةالمكلف أو المنشاة الالمتعلقة ب

ولدى )ج( ملزمة  تفاقيةوتكون اإل)ب( أموال إلى منشأة  في القطاع العام )المنشأة المعدة للتقارير( 
، دحصول التدفق الوار من المحتمل إنه عليها، ف المتفقالحكومة تاريخ في مجال تحويل الموارد 

 .تقريريتم تحويل األموال في تاريخ ال أنه ال رغم
 

 المحتملةاألصول 
قد ، عترافمعايير اإل تلبيةالخصائص األساسية لألصل، ولكنه يعجز عن بيتسم  الذي بندإن ال .63

ي في القطاع نظر معيار المحاسبة الدولأ) محتملكأصل  المالحظات اإلفصاح عنه فييقتضي 
 (."المحتملةات واألصول زاملتاإل"المخصصات،  52العام 

 

 مساهمات المالكين

 وحتى ُتعتبر. 5مساهمات المالكين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يرد تعريف .63
أن تحقق الخصائص المحددة  ، يكون من الضروريمساهمة من المالكينعلى أنها  معاملة معينة

نظر يُ ف مساهمة من المالكين، تعري تلبيلة ما إذا كانت المعامفي دتحدي ىولدفي ذلك التعريف. 
مساهمات  هإلى الشكل الذي قد تتخذ 68مضمون المعاملة بدال  من شكلها. وتشير الفقرة  في

شكل المعاملة، أن المضمون هو مضمون قرض أو  من رغمعلى ال، اتضح المالكين. وفي حال
كذلك وتقوم بإفصاح مناسب في أنه  علىات أو إيراد، فإن المنشأة تعترف به لتزامنوع آخر من اإل

كان إذا على سبيل المثال، ف .هاما  في حال كان ية ذات الغرض العام، البيانات المال مالحظات
ة المعدة للتقارير ستدفع أالمنشتنص على أن معاملة بأنها مساهمة من المالكين، ولكنها  من ُيقصد

في تاريخ مستقبلي محدد، فإن  ناقلةالمنشأة ال ارإستثممع إرجاع  ناقلةلمنشأة الاتوزيعات ثابتة إلى 
 في أيضا المنشأة تبحث التعاقدية، للترتيبات بالنسبة، بخصائص القرضأكثر تتسم  المعاملة

 عند "العرض: المالية األدوات" 38 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في الواردة اإلرشادات
 . الكينالم من المساهمات عن اإللتزامات تمييز

 

 -:على سبيل المثالوذلك ما يلي إثبات مساهمة المالكين من خالل  يمكن .68

رسمي للتحويل )أو أحد أصناف هذه التحويالت( من قبل المساهم أو منشأة مسيطرة  تحديد (أ)
جزءا  من صافي األصول/حقوق الملكية المساهم بها الخاصة  على أنه يشكلللمساهم 

  بل حدوث المساهمة أو وقت حدوثها؛، إما قمنقول إليهاالمنشأة الب
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مالية قائمة في صافي  تنص على حصة ،فيما يتعلق بالمساهمة ،رسمية إتفاقية (ب)
ن بيعها يمك والتي أو تزيد من قيمتها منقول إليهاة الأاألصول/حقوق الملكية الخاصة بالمنش

 ها؛ وإستردادأو  نقلهاأو 

يمكن بيعها أو نقلها أو  التي ،همةفيما يتعلق بالمسا ،أدوات حقوق الملكيةإصدار  (ج)
 ها.إسترداد

 العناصر التبادلية وغير التبادلية للمعاملة
 

تي سيطرة على الموارد الالة أالمنشفيها  تكتسب التي الحاالتأدناه  25و 21تتناول الفقرتان  .62
متوقعة بخالف الحصول عليها من خالل مستقبلية  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تجسد
 اهمات المالكين.مس

 

إلى أن المعاملة  51المعامالت التبادلية والمعامالت غير التبادلية وتشير الفقرة  3تعر ف الفقرة  .21
 خر غير تبادلي.اآلو  حدهما تبادليأقد تتضمن عنصرين، 

 

 تبادلي،عنصر تبادلي وآخر غير  تتألف منمن خالل معاملة معين أصل  إستمالكعندما يتم  .25
ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع  لمبادئلعنصر التبادلي وفقا  المنشأة باتعترف 

بالعنصر غير التبادلي وفقا  لمبادئ ومتطلبات هذا المعيار. ولدى  عترافالعام األخرى. ويتم اإل
للتحديد، تتم  ة قابلةغير تبادلي ىخر أو  ةتبادلي تتألف من عناصرالمعاملة  تما إذا كانفيتحديد 

لعناصر التبادلية وغير ا بين التمييزالممكن غير الحكم المهني. وحيث يكون من ممارسة 
 غير تبادلية. المعاملة على أنها معالجة، يتم المنفصلة التبادلية

 

 المبدئي عترافتقياس األصول عند اإل
 

تاريخ  فيمستملك من خالل معاملة غير تبادلية مبدئيًا بالقيمة العادلة الصل األينبغي تقياس  .23
 .ستمالكاإل

 

العقارات " 53و "المخزون" 53في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي معاييرمع  باالنسجام .26
، يتم قياس األصول المستملكة من خالل والمعدات" والمصانع"الممتلكات  53و "اإلستثمارية

 .ستمالكتاريخ اإل فيكما معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة 
 

 أتي من معامالت غير تبادليةباإليراد المت عترافاإل
 

ملة غير تبادلية معترف بها كأصل على أنه وارد للموارد من معاالتدفق الب عترافينبغي اإل .22
 فيما يتعلق بالتدفق الوارد ذاته. إلتزامبأيضًا  عترافتم اإلإال إذا  ،إيراد

 

تدفق وارد للموارد  يخصفيما  إلتزامًا تعاتقديًا حاليًا معترف به كإلتزامالمنشأة تستوفي عندما  .21
 لتزام، ينبغي أن تخفض المنشأة المبلغ المسجل لل من معاملة غير تبادلية معترف بها كأصل

 لذلك التخفيض. مساو  المعترف به وأن تعترف بمبلغ إيراد 
 

تعترف بذلك نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها المنشأة بزيادة في صافي األصول  عندما تعترف .23
ذا ا  رد ناشئ من معاملة غير فيما يتعلق بتدفق وارد للموا معين إلتزامعترفت المنشأة ببإيراد. وا 
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أو تحقيق شرط  بسبب وقوع حدث خاضع للضريبة الحقا   لتزامعندما يتم تخفيض اإلتبادلية 
مساهمات  يلبي تعريفوارد للموارد التدفق ن المنشاة تعترف بإيراد. وفي حال كان المعين، فإ

 أو إيراد. إلتزامبه ك عترافتم اإلالمالكين، فال ي
 

 حددعلى سبيل المثال، إذا حسب طبيعة الشروط وتسويتها. باإليراد  عترافيتم تحديد توقيت اإل .23
جاع أموال غير الخدمات إلى أطراف ثالثة، أو إر  وأأن على المنشأة تقديم السلع بشرط معين 

 الخدمات.أو يتم تقديم السلع  يثحباإليراد  عتراف، يتم اإلناقلةة المستخدمة إلى المنشأ
 

 تقياس اإليراد المتأتي من معامالت غير تبادلية 
 

ينبغي تقياس اإليراد المتأتي من معامالت غير تبادلية بمبلغ الزيادة في صافي األصول  .28
 المعترف به من تقبل المنشأة.

 

 مساوٍ ضا  بإيراد نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها تعترف أي معين عندما تعترف المنشأة بأصل .22
. معين إلتزامب عترافاإل كذلك مطلوبا   إذا كان، إال 23تم قياسه وفقا  للفقرةيلمبلغ األصل الذي 

 وسيتم، 13يتم قياسه وفقا  لمتطلبات الفقرة مطلوبا ، معين  إلتزامب عترافاإلوعندما يكون 
 الحقا   لتزامتم تخفيض اإلبمبلغ الزيادة في صافي األصول، إن وجد، كإيراد. وعندما ي عترافاإل

بمبلغ التخفيض في  عترافشرط معين، يتم اإل تلبيةبسبب وقوع حدث خاضع للضريبة أو 
 كإيراد. لتزاماإل

 

 اتإلتزامات التعاتقدية الحالية المعترف بها كلتزاماإل 
 

يحقق والذي ير تبادلية ناشئ من معاملة غالحالي التعاتقدي ال لتزامباإل  عترافينبغي اإل .11
 -عندما، وفقط عندما: إلتزامعلى أنه  لتزامف اإل تعري

مستقبلية  إتقتصاديةمنافع  تمثل التي للموارد صادرتدفق  ُيطلبيكون من المحتمل أن  (أ)
 التعاتقدي؛ و لتزاممستقبلية متوتقعة لتسوية اإل  خدماتأو 

 التعاتقدي. لتزاميمكن القيام بتقدير موثوق لمبلغ اإل  (ب)
 

 التعاتقدي الحالي لتزاماإل 
 

 إلتزام نشوءللتصرف بطريقة معينة وقد يؤدي إلى  هو بمثابة واجب التعاقدي الحالي لتزاماإل إن .15
ات التعاقدية الحالية بموجب البنود لتزامأي معاملة غير تبادلية. وقد يتم فرض اإليخص فيما 
قد أساس التحويالت. و  التي تنص علىأو الترتيبات الملزمة  أو األنظمةفي القوانين  ةيشتراطاإل

 .مقدما  المستلمة بالمقبوضات  عترافعادية مثل اإلالتشغيلية البيئة التنشأ أيضا  من 
 

 في، يتم فرض الضرائب وتحويل األصول إلى منشآت القطاع العام الحاالتفي العديد من  .13
الترتيبات الملزمة التي غيرها من أو  أو األنظمةمعامالت غير تبادلية استنادا  إلى القوانين 

 -على سبيل المثال:فها ألغراض معينة. إستخدامأن يتم بتقتضي  ةيإشتراطنود تفرض ب
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 ؛خاصةعلى أغراض  األنظمةها بموجب القوانين أو إستخدامالضرائب، التي يقتصر  (أ)

 -التحويالت، التي تنشأ من خالل ترتيب ملزم يتضمن شروطا : (ب)

ومة حكومة إقليمية أو حكومة والية أو حك علىوطنية من قبل حكومات  (5)
  محلية؛

  على حكومات محلية؛اإلقليمية  حكومات الوالية/من قبل  (3)

  حكومات على منشآت القطاع العام األخرى؛المن قبل  (6)

إلنجاز  األنظمةة التي تم تأسيسها بموجب القوانين أو يوكاالت الحكومالعلى  (2)
مهام محددة ذات استقاللية تشغيلية مثل السلطات التشريعية أو المجالس أو 

 طات اإلقليمية؛ والسل

 إلى حكومات أو منشآت القطاع العام األخرى. المانحةوكاالت المن قبل  (1)
 

أثناء السير المعتاد للعمليات، قد تقبل المنشأة المعدة للتقارير موارد قبل وقوع حدث خاضع  .16
إلى أن  مقدما  المقبوض لمبلغ ل مساوٍ  إلتزامبمبلغ  عترافللضريبة. وفي هذه الظروف، يتم اإل

 الحدث الخاضع للضريبة. قعي
 

موارد قبل وجود ترتيب تحويل ملزم، فإنها تعترف إذا حصلت المنشأة المعدة للتقارير على  .12
 حتى الوقت الذي يصبح فيه الترتيب ملزما . مقدما   ا  مقبوض ا  مبلغ معين فيما يخص إلتزامب

 

 الشروط المفروضة على األصول المنقولة
 عترافعند اإلي حالي دتعاتق إلتزامنشوء منقول إلى الصل األتؤدي الشروط المفروضة على  .11

 .00به وفقًا للفقرة  عترافسيتم اإل حيث المبدئي
 

ما إذا فيإرشادات حول تحديد  31-52. وتقدم الفقرات 3في الفقرة  محددة ةيشتراطإن البنود اإل .13
 ةيشتراطد اإل. وتحلل المنشأة أي وكافة البنو عبارة عن شرط أو قيد يشتراطكان البند اإل

شروطا   تفرض ةيشتراطالبنود اإل تلك إذا كانتما المرتبطة بتدفق وارد للموارد من أجل تحديد 
 أم قيودا .

 

 المبدئي عترافات عند اإللتزامتقياس اإل 
 لتزامتسوية اإل لتقدير للمبلغ المطلوب هو أفضل  إلتزامينبغي أن يكون المبلغ المعترف به ك .13

 .تقريرالتعاتقدي الحالي في تاريخ ال
 

 نشوءالمخاطر والشكوك التي تحيط باألحداث التي تؤدي إلى  عتباريأخذ التقدير بعين اإل .18
 لتزاملألموال هامة، يتم قياس اإل الزمنيةعندما تكون القيمة و به.  عترافالذي سيتم اإل لتزاماإل

هذا  وينسجمالتعاقدي.  لتزامتسوية اإلل ُيطلبمن المتوقع أن بالقيمة الحالية للمبلغ الذي 
 .52حاسبة الدولي في القطاع العام المبادئ المنصوص عليها في معيار الم معالمتطلب 
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 رائب ـالض

فيما يتعلق بالضرائب عندما يقع الحدث الخاضع  معين بأصلينبغي أن تعترف المنشأة  .12
 صل.األب عترافمعايير اإل تلبيةويتم للضريبة 

 

الضرائب تعريف األصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة  وارد الناشئة منالم تلبي .31
 وأمستقبلية  إقتصاديةلحدث سابق )الحدث الخاضع للضريبة( وتتوقع الحصول على منافع 

وتحقق الموارد الناشئة من الضرائب معايير الموارد.  تلكمن مستقبلية متوقعة  خدمات
 ويكون من الممكنون من المحتمل أن يحدث تدفق وارد للموارد بها كأصل عندما يك عترافاإل

بالتدفق الوارد للموارد  المرتبطةية حتمالقياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. ويتم تحديد درجة اإل
المبدئي والتي تتضمن دون الحصر اإلفصاح  عترافاإل في وقتعلى أساس األدلة المتاحة 

 المكلف.خاضع للضريبة من قبل الحدث العن 
 

على ف. التي تفرض الضريبة وليس للمنشآت األخرى الضريبية فقط للحكومة اتيراداإل تنشأ .35
عندما تفرض الحكومة الوطنية ضريبة يتم تحصيلها من قبل وكالتها المعنية  سبيل المثال

عندما  فإنه على ذلك األصول واإليرادات للحكومة وليس للوكالة. وعالوة   تستحقئب، بالضرا
جمالي عوائد هذه الضريبة إلى حكومات تمنح إلة وطنية ضريبة مبيعات، حكوم تفرض
يرادمستمر، فإن الحكومة الوطنية  تخصيص باالستناد إلى، الواليات  اتتعترف بأصول وا 

وتعترف حكومات  .التحويل إلى حكومات الوالياتفي األصول ومصروف  وانخفاضضريبة ال
يراد الواليات وعندما تقوم منشأة مفردة بتحصيل الضرائب بالنيابة عن لتحويل. ا اتبأصول وا 

 على سبيل المثالفعن جميع تلك المنشآت.  وكيال  تعمل بصفتها عدة منشآت أخرى، فإنها 
حكومة الوالية وعدة صالح بتحصيل ضريبة الدخل لالضرائب التابعة للوالية  عندما تقوم وكالة

وبدال  من ذلك،  -الضرائب المحصلةيخص فيما  باإليرادفإنها ال تعترف ، مدنحكومات 
 فيما يتعلق بالضرائب. واإليراداتصول األالتي تفرض الضرائب ب المختلفة تعترف الحكومات

 
الضرائب تعريف "مساهمات من المالكين" ألن دفع الضرائب ال يمنح المكلفين الحق  تلبيال  .33

مستقبلية متوقعة من قبل المنشأة  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع توزيعات )أ(  إستالمفي 
في حال إقفال ات لتزاماإل توزيعات ألي فائض في األصول عن)ب( و عمرها أ خالل

كما ال يمنح دفع الضرائب المكلفين حق ملكية في الحكومة يمكن بيعه أو مبادلته أو  الحكومة.
 ه.إستردادتحويله أو 

 
موارد إلى الحكومة ال ليحو قوم بتي ن المكلفتبادلية" ألالمعاملة غير الالضرائب تعريف " تلبي .36

من  . وفي حين أن المكلف قد ينتفعبالمقابل تقريبا   مساويةعلى قيمة مباشرة دون الحصول 
منح مباشرة كتعويض عن تُ  إال أنها الية التي شرعتها الحكومة، جتماعمجموعة السياسات اإل

 دفع الضرائب. 
 

ذا تعين علىمحددةض الضرائب ألغراض بع يتم فرض، 13كما الحظنا في الفقرة  .32  . وا 
بأصول معترف بها نتيجة  ة شروط متعلقةأييخص فيما معين  إلتزامب عترافالحكومة اإل

. لتزاميراد حتى يتم تحقيق الشرط وتخفيض اإلاإل، فإنها ال تعترف بب ذات غرض محددلضرائ
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نشوء إلى  محددةألغراض أن تؤدي الضرائب المفروضة  ال يتوقعمعظم الحاالت،  إال أنه في
 تضاف إلى القيود وليس الشروط. المحددةألن األغراض  إلتزام

 

 الحدث الخاضع للضريبة
 أنواع مماثلة من الضرائب في العديد من المناطق. وتحلل المنشأة المعدة للتقارير ضيتم فر  .31

متنوعة الائب ضر المتعلق بالالحدث الخاضع للضريبة ون الضريبة في منطقتها لتحديد ماهية قان
من المحتمل أن يكون فإنه األنظمة، وفي حال أشير إلى غير ذلك في القوانين أو  مفروضة.ال

 -:ما يليمتعلق بالع للضريبة ث الخاضدالح
  من قبل المكلف؛ الضريبة فرضقابل للتقييم أثناء فترة ضريبة الدخل هو جني دخل  (أ)

من  الضريبة فرضة أثناء فترة خاضع للضريبنشاط  تنفيذضريبة القيمة المضافة هو  (ب)
 قبل المكلف؛

ضريبة السلع والخدمات هو شراء أو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أثناء فترة  (ج)
 ؛الضريبة فرض

عبر الحدود  ستيرادلرسوم اإلالخدمات الخاضعة  وأالرسم الجمركي هو حركة السلع  (د)
 الجمركية؛

 خاضعة للضريبة؛ و عقاراتهو وفاة شخص يملك الوفاة رسم (   هـ)

 تُفرضفيه الضريبة، أو الفترة التي  تُفرضالتاريخ الذي  إنقضاءضريبة الممتلكات هو  (و)
 ي.ور في حال فرض الضريبة على أساس د فيما يتعلق بها الضريبة

 

 مقدماً الضرائب  مقبوضات
لموارد با عتراف، يتم اإل12ات" ومتطلبات الفقرة لتزام"األصول" و"اإل نسجام مع تعريفيإلبا .33

لتزامة قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة كأصل و الخاصة بالضرائب المستلم مقبوضات ) ا 
يحصل ولم يتم  المنشأة للضرائب لم إستحقاقالحدث الذي يؤدي إلى  )أ( ( ألنمقدما  مستلمة 
أن المنشأة قد استلمت  رغم(، 12نظر الفقرة ا) باإليرادات الضريبية عترافتلبية معايير اإل)ب( 
فيما يتعلق بالضرائب بشكل  مقدما  المقبوضات المستلمة ال تختلف للموارد مسبقا .  ا  وارد ا  تدفق

 يقع معين إلى أن إلتزامب عتراف، لذلك يتم اإلمقدما  المستلمة  األخرى المقبوضاتأساسي عن 
 لتزام، يتم الوفاء باإلالحدث الخاضع للضريبة. وعندما وقوع الحدث الخاضع للضريبة

 يراد.اإلب عترافواإل
 

 الضريبيةمعامالت التقياس األصول الناشئة من 
تاريخ  فيكما العادلة  الضريبية بقيمتهامعامالت القياس األصول الناشئة من  23تقتضي الفقرة  .33

الموارد تدفق لتقدير المعامالت الضريبية بأفضل . ويتم قياس األصول الناشئة من ستمالكاإل
المعدة للتقارير سياسات محاسبية لقياس األصول الناشئة من  وستضع المنشآتإلى المنشأة. 

سات المحاسبية المتعلقة . وتأخذ السيا23تتوافق مع متطلبات الفقرة المعامالت الضريبية 
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إلى المعامالت الضريبية الموارد الناشئة من تدفق ية إحتمال عتبارتقدير هذه األصول بعين اإلب
 الناتجة. الحكومة والقيمة العادلة لألصول

 

تقيس  يمكن أنفإنه فصل بين توقيت الحدث الخاضع للضريبة وتحصيل الضرائب،  دعند وجو  .38
بشكل موثوق من خالل المعامالت الضريبية منشآت القطاع العام األصول الناشئة من 

على تاريخ تحصيل ضريبة معينة في فترات سابقة.  المبنيةالنماذج اإلحصائية مثال   إستخدام
قراراتهممن المكلفين  توقيت المقبوضات النقدية دراسةهذه النماذج وستتضمن  وعالقة  وا 

تأخذ نماذج القياس بعين قتصاد. كما إلألحداث األخرى في اباالضريبة مستحقة القبض 
 -عوامل أخرى مثل: عتباراإل

أطول من الفترة  اإلقرارات الضريبيةالمكلفين فترة إليداع قانون الضريبة الذي يمنح  (أ)
 ممنوحة للحكومة من أجل نشر البيانات المالية ذات الغرض العام؛ال

 تخلف المكلفين عن إيداع اإلقرارات الضريبية في الوقت المحدد؛ (ب)

 تقييم األصول غير النقدية ألغراض تقييم الضريبة؛ (ج)

التعقيدات في قانون الضريبة التي تتطلب فترات ممتدة لتقييم الضرائب المستحقة من  (د)
 ؛مكلفين معينين

التكاليف المالية والسياسية لتنفيذ قوانين الضريبة بشكل صارم تفوق ية أن إحتمال(  هـ)
 وتحصيل كافة الضرائب المستحقة قانونا  للحكومة المنافع التي يتم الحصول عليها؛

 قانون الضريبة الذي يسمح للمكلفين بتأجيل دفع بعض الضرائب؛ و (و)

 .مختلفةومناطق  بضرائبمجموعة متنوعة من الظروف الخاصة  (ز)
 

النماذج  إستخدامبالمعامالت الضريبية من  الناتجة اتقد ينتج عن قياس األصول واإليراد .32
عن المبالغ المحددة في  االمعترف به اتالمبلغ الفعلي لألصول واإليراد إختالفاإلحصائية 

الحالية. ويتم  تقريرعلى أنها مستحقة من المكلفين فيما يتعلق بفترة الالحقة ال تقريرالفترات 
"السياسات  6لتقديرات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تنقيحات على اإجراء 

 .المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
 

 ات ذاتواإليرادالمعامالت الضريبية في بعض الحاالت، ال يمكن قياس األصول الناشئة من  .31
وقد للضريبة. وقت قصير بعد وقوع الحدث الخاضع  ى أن ينقضيإلالعالقة بشكل موثوق 

. وفي العديد من ةوكانت التقدير الموثوق غير محتمل متقلبا  يحدث هذا إذا كان أساس الضريبة 
في الفترة التي تلي وقوع الحدث الخاضع  اتباألصول واإليراد عترافالحاالت، قد يتم اإل
قبل أن ينتج عديدة  تقريرفترات فيها ية تنقضي تثنائإسهناك حاالت فإن  للضريبة. ومع ذلك

 خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  يمثلعن حدث خاضع للضريبة تدفق وارد للموارد 
قد على سبيل المثال، فكأصل.  ابه عترافتعريف األصل ومعايير اإل تلبيمستقبلية متوقعة 

ضخمة فيما يتعلق بتركة موثوق  نحو ىعلالمستحق  الوفاةوقياس مبلغ رسم تحديد يستغرق 
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التي األثرية واللوحات الفنية القيمة القطع ألنها تتضمن عددا  من  عدة سنوات متوفىشخص ل
 قبضيتم  إلى أن عترافمعايير اإل تلبيةوبالتالي، قد ال يتم تتطلب تقييمات من قبل الخبراء. 

 .المالية قبض الدفعة إستحقاقأو 
 

 والنفقات الضريبيةل نظام الضرائب المدفوعة من خال  مصاريفال
 المصاريف فيما يخص، وال ينبغي تخفيضه بمبلغ إجمالي اإليرادات الضريبيةينبغي تحديد  .35

 .الضرائبالمدفوعة من خالل نظام 
 

التي و  ،كأسلوب مريح لدفع منافع للمكلفين الضرائبتستخدم الحكومة في بعض المناطق نظام  .33
المبلغ في حساب المكلف مباشرة ر مثل تحرير شيك أو إيداع أسلوب دفع آخ إستخدامبقد تدفع 
قد تدفع الحكومة جزءا  من  على سبيل المثالفة حساب آخر بالنيابة عن المكلف. أو تسوي

بهذا التأمين إما من خالل  شتراكاإل أقساط التأمين الصحي الخاص بالمواطنين لتشجيع
خالل شيك أو من خالل دفع مبلغ لشركة  الضريبي على الفرد أو الدفع من لتزامتخفيض اإل

ما إذا كان الفرد بغض النظر عمستحق الدفع  المبلغ يكونوفي هذه الحاالت، مباشرة.  التأمين
به بشكل  عترافاإليعتبر هذا المبلغ مصروفا  للحكومة وينبغي   يدفع الضرائب أم ال. وبالتالي

أي من هذه فيما يخص مبلغ اد الضريبة إير  زيادةينبغي كما األداء المالي.  منفصل في بيان
 . الضرائبالمدفوعة من خالل نظام  المصاريف

 
 . فيما يخص مبلغ النفقات الضريبيةاإليرادات الضريبية  تجميعال ينبغي  .36

 
العدول و  السلوكيات الماليةلتشجيع بعض  الضرائبتستخدم الحكومات في معظم المناطق نظام  .32

مثال يسمح لمالكي المنازل في بعض المناطق اقتطاع فائدة على سبيل الفعن سلوكيات أخرى. 
هذه و لتقييم الضريبة.  الخاضعحساب الدخل  عندرهن وضرائب ممتلكات من إجمالي دخلهم ال

ذا لم تدفع المنشأة )بما في ذلك الشخص  اتمتياز األنواع من اإل متاحة للمكلفين فقط. وا 
هذه  متياز. وتسمى أنواع اإلمتيازلى اإلالطبيعي( الضرائب، فإنها ال تستطيع الحصول ع

، كما أنها ال إيرادات سابقة مصاريفة ينفقات الضريبالوليست وتعتبر . الضريبيةنفقات الب
أصول أو  أي أنها ال تؤدي إلى نشوء -نشوء تدفقات واردة أو صادرة للموارد تؤدي إلى

 ريبة.حكومة التي تفرض الضخاصة بال مصاريفأو  اتات أو إيرادإلتزام
 

هو  والنفقات الضريبية الضرائبالمدفوعة من خالل نظام  المصاريفإن الفرق األساسي بين  .31
منقول يكون المبلغ متاحا  للمنشآت ال الضرائبالمدفوعة من خالل نظام  مصاريفأنه بالنسبة لل

 رائب أم ال أو تستخدم آلية معينة لدفع ضرائبها.ما إذا كانت تدفع الضبغض النظر ع إليها
مقاصة بنود اإليراد  "عرض البيانات المالية" 5ويمنع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 مصاريفالضريبة وال اتمقاصة إيرادب وال ُيسمحوالمصروف إال إذا سمح بذلك معيار آخر. 

 .الضرائبالمدفوعة من خالل نظام 
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       التحويالت  

فيما يتعلق بالتحويالت عندما  معين لمنشأة بأصل، ينبغي أن تعترف ا89مع مراعاة الفقرة  .33
 بها كأصل. عترافمعايير اإلو الموارد المنقولة تعريف األصل  تلبي

 

والسلع  تبرعاتتتضمن التحويالت المنح واإلعفاء من الديون والغرامات والتركات والهدايا وال .33
حول الموارد من منشأة إلى فة مشتركة وهي أنها تصبكافة هذه البنود  وتتمتعوالخدمات العينية. 

 مقابل وهي ليست ضرائب كما هو محدد في هذا المعيار.بالتقريبا   مساويةأخرى دون دفع قيمة 
 

التحويالت تعريف األصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة حدث سابق  تلبي .38
 تلكتوقعة من مستقبلية م خدماتمستقبلية أو  إقتصادية)التحويل( وتتوقع الحصول على منافع 

صل عندما يكون من المحتمل حدوث تدفق بها كأ عترافالتحويالت معايير اإل وتلبيالموارد. 
عندما يعفي و ة بشكل موثوق. وفي بعض الظروف، دلوارد للموارد ويمكن قياس قيمتها العا

رف به المعت لتزامقد ينشأ انخفاض في المبلغ المسجل لإلفإنه مثال ،  إلتزامالدائن المدين من 
 عترافبدال  من اإل لتزامسابقا . وفي هذه الحاالت، قد تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل لإل

 تحويل.لانتيجة  معين بأصل
 

سيطرة على الموارد المنقولة إما عندما يتم تحويل الموارد إلى المنشأة أو التحصل المنشأة على  .32
. وتصبح العديد من ترتيبات ناقلةة الالمنشأ ضد لإلنفاذعندما يكون لدى المنشأة مطالبة قابلة 

تتعهد فقط تحويل الموارد ملزمة على كافة األطراف قبل القيام بتحويل الموارد. ومع ذلك، 
عندما )ب( فقط وبالتالي، ولكنها تتخلف عن القيام بذلك. موارد البتحويل )أ( منشأة أحيانا  ال

يتم تمل أن يحدث تدفق وارد للموارد، من المحأنه تقدر المنشأة بو  لإلنفاذتكون المطالبة قابلة 
ال تستطيع منع المنشأة  فإن . وحتى ذلك الوقت،اتات و/أو اإليرادلتزامباألصول واإل عترافاإل

 تحويلها. المقترحمنافع الموارد  إلىصول األطراف الثالثة أو تنظيم و 
 

ن اتإيراد تحقيق" إلى تعريف "مساهمات المالكين تلبيتؤدي تحويالت الموارد التي  ال .81 . وا 
 إقتصاديةمنافع في توزيعات موارد لل المقدمةالمنشأة  أحقية)أ( التي تنص على  تفاقياتاإل

فائض في توزيع أي و أ منقول إليهامستقبلية متوقعة خالل عمر المنشأة ال خدماتمستقبلية أو 
التي تنص  تفاقياتاإلك ، أو تلمنقول إليهاالمنشأة ال تصفيةات في حال لتزامصول عن اإلاأل

 بحيث منقول إليهامالية في المنشأة ال حصةالموارد تستملك )ب(  تقدمالمنشأة التي على أن 
لمنح مساهمات من  إتفاقيات في جوهرهاهي  ،هاإسترداديمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو 

 المالكين.
 

منقول تزود المنشأة ال ناقلةمنشأة الالتحويالت تعريف "المعامالت غير التبادلية" ألن ال تلبي .85
ذا نصت بالتقريبا   مساويةقيمة  منقول إليهابالموارد دون أن تدفع المنشأة ال إليها  إتفاقيةمقابل. وا 
 إتفاقيةليست  تفاقية، فإن اإلبالمقابلتقريبا   مساويةقيمة  منقول إليهاة الأالمنشتدفع على أن  ما

ينبغي محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع  تحويل بل هي عقد لمعاملة تبادلية
 ."اإليراد من المعامالت التبادلية" 2العام 
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ا إذا كانت تتكبد مفيالتحويل لتحديد  إتفاقياتالمشمولة في  ةيشتراطتحلل المنشأة كافة البنود اإل .83
 لموارد المنقولة.ا  عند قبولها لإلتزام

 

 تقياس األصول المنقولة 

 . وتضعستمالكتاريخ اإل فياألصول المنقولة بقيمتها العادلة  تُقاس، 23قتضي الفقرة كما ت .86
معايير المحاسبة الدولية في تتفق و  هاوقياسباألصول  عترافلمنشآت سياسات محاسبية لإلا

أو المعدات  المصانعقياس المخزون أو الممتلكات أو  ينبغي، مسبقا   ُأشيروكما القطاع العام. 
كما مبدئيا  بقيمتها العادلة المستملكة من خالل معامالت غير تبادلية  ات اإلستثماريةالعقار أو 
. 53و 53، 53اسبة الدولية في القطاع العام وفقا  لمتطلبات معايير المح ستمالكتاريخ اإل في

 تلبيقياس األدوات المالية، بما في ذلك النقد والتحويالت مستحقة القبض التي  وينبغي كذلك
 23وفقا  للفقرة  ستمالكتاريخ اإل فيكما ف األداة المالية، واألصول األخرى بقيمتها العادلة تعري

 والسياسة المحاسبية المناسبة.
 

 اتلتزاماإل  وتحملاإلعفاء من الديون 
، واجب األداء على منشأة في القطاع العاميتنازل المقرضون أحيانا  عن حقهم في تحصيل دين  .82

الدين. فعلى سبيل المثال، قد تلغي حكومة وطنية قرضا  واجب األداء  إلغاء ما ينتج عنه فعليا  
على حكومة محلية. وفي مثل هذه الظروف، تعترف الحكومة المحلية بزيادة في صافي 

 به سابقا . اعترفت إلتزام تسديده تم األصول ألن
 

يحقق الدين  لم يعد في حالاإلعفاء من الديون يخص فيما معين إيراد بتعترف المنشآت  .81
اإلعفاء من الديون  يلبي، شريطة أال إلتزامبه ك عترافأو معايير اإل لتزامالسابق تعريف اإل

 تعريف مساهمة من المالكين.
 

أو  ،ومسيطر عليهابالكامل شأة مملوكة عندما تعفي منشأة مسيطرة دين واجب األداء على من .83
-63هو موضح في الفقرتين  الكين كمالمامن ، قد تكون المعاملة مساهمة هااتإلتزامتتحمل 

68. 
 

يكون هذا عادة بالقيمة العادلة للدين المعفى. و اإلعفاء من الديون يتم قياس اإليراد الناشئ من  .83
 هو المبلغ المسجل للدين المعفى.

 

 الغرامات
منشأة في القطاع تقبضها مستقبلية متوقعة  خدماتأو  إقتصاديةمنافع هي عبارة عن الغرامات  .88

هيئة من فرد أو منشأة أخرى كما هو محدد من قبل محكمة أو  أو تستحق القبض لها مالعا
. األنظمةمتطلبات القوانين أو بمخالفة  الفرد أو المنشأة األخرىقيام أخرى نتيجة ل إنفاذ قانونية

غرامات على األفراد الذين في بعض المناطق قادرون على فرض  إنفاذ القانون ومسؤول ويكون
خيار إما بدفع الغرامة أو عادة لدى الفرد مخالفة القانون. وفي هذه الحاالت، سيكون قاموا ب



 اإليراد من المعامالت غير التبادلية
 )الضرائب والتحويالت(

 

 36ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا         313 

تفاق مع المدعي إ. وعندما يتوصل المدعى عليه إلى قضيتهإلى المحكمة للدفاع عن  الذهاب
 كغرامة. المالية بالدفعة عترافيتم اإل، محاكمتهعقوبة بدال  من العام يتضمن دفع 

 
 

دة من المنشأة تحويل مبلغ نقدي ثابت إلى الحكومة وال تفرض على تقتضي الغرامات عا .82
بالغرامات  عترافوبذلك يتم اإل. إلتزامبها ك عترافات تعاقدية قد يتم اإلإلتزامالحكومة أية 

به كأصل كما  عترافالمبلغ مستحق القبض تعريف األصل ومعايير اإل يلبيعندما  اتكإيراد
بتحصيل الغرامات  ، عندما تقوم المنشأة53في الفقرة  شيرأُ . وكما 65هو موضح في الفقرة 

. ويتم لهذه الغرامات لمنشأة المحصلةبأنها إيرادات تخص اتعتبر الغرامات  بصفتها وكيل، ال
 إلى المنشأة. الموارد تقدير لتدفق بأفضل قياس األصول الناشئة من الغرامات 

 

 التركات
 ويقعفي وصية الشخص المتوفى.  النصوص الواردةوفق إن التركة هي تحويل يتم القيام به  .21

مستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تمثلسيطرة على الموارد التي الحدث السابق الذي يؤدي إلى 
 تارك الوصيةعند وفاة  لإلنفاذللتركة عندما تملك المنشأة مطالبة قابلة مستقبلية متوقعة  خدمات
 قوانين المنطقة. ىاستنادا  إلوصية مثال  ال صحة إثبات أو منح

 

يراد تلبيبالتركات التي  عترافيتم اإل .25 عندما يكون من المحتمل تدفق  اتتعريف األصل كأصول وا 
قياس  يكون من الممكنمستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع 

 إقتصاديةتدفق وارد لمنافع  ية حدوثإحتمالتحديد  يشك لالقيمة العادلة لألصول بشكل موثوق. وقد 
تارك  ةفترة من الزمن بين وفا إنقضاءمعضلة في حال  مستقبلية متوقعة خدماتمستقبلية أو 

ستالمو  الوصية نشأة إلى تحديد ما إذا كانت أمالك الشخص أصول. وستحتاج المي المنشأة أل ا 
التنازع على الوصية،  حال وفيكافة التركات.  قيلتلبية كافة المطالبات بها وتحقالمتوفى كافية 

 ية تدفق األصول إلى المنشأة.إحتمالسيؤثر هذا أيضا  على 
 

ثة بالطريقة ذاتها التي تحدد فيها القيمة العادلة للهدايا المور  يتم تحديد القيمة العادلة لألصول  .23
. وفي المناطق التي تخضع فيها أمالك المتوفى 23كما هو موضح في الفقرة  تبرعاتوال

ة قد حددت مسبقا  القيمة العادلة لألصل الذي سترثه يالضريب السلطةبة، قد تكون للضري
المنشأة، وقد يكون هذا المبلغ متاحا  للمنشأة. ويتم قياس التركات بالقيمة العادلة للموارد 

 أو مستحقة القبض. المقبوضة
 

 ، بما في ذلك السلع العينيةتبرعاتالهدايا وال

لألصول بما في ذلك النقد أو األصول النقدية  طوعيةتتحويالت  والتبرعاتتعتبر الهدايا  .26
من عادة  وتخلواألخرى والسلع العينية والخدمات العينية التي تمنحها منشأة لمنشأة أخرى 

على  والتبرعاتمنشأة أو فردا . وفيما يتعلق بالهدايا  الناقل إماوقد يكون . ةيشتراطالبنود اإل
سيطرة على الحدث السابق الذي يؤدي إلى  يكونى وسلع عينية، شكل نقد أو أصول نقدية أخر 

الهدية  إستالممستقبلية متوقعة هو عادة  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تمثلالموارد التي 
على  التبرعاتبالهدايا أو  عترافاإل أدناه إلى موضوع 516-28وتتطرق الفقرات . التبرعأو 

 شكل خدمات عينية.
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معاملة غير تبادلية دون  فيملموسة منقولة إلى المنشأة  هي عبارة عن أصول لعينيةالسلع ا إن .22
الخارجية المقدمة من قبل  . وتتضمن المساعداتةيشتراطبنود اإللل تخضعرسم ولكنها قد 

 عادة عنصرا  من السلع العينية.متعددة أو ثنائية األطراف  تنميةمنظمات 
 

يراد إستثناءب) والتبرعاتبالهدايا  عترافيتم اإل .21 عندما يكون من  اتالخدمات العينية( كأصول وا 
يكون مستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةالمحتمل تدفق منافع 

 يكون، والتبرعاتالهدايا بوفيما يتعلق قياس القيمة العادلة لألصول بشكل موثوق.  من الممكن
ليس هناك وفي هذه الظروف الملكية القانونية متزامنين عادة، وتحويل  التبرعمنح الهدية أو 

 المستقبلية ستتدفق إلى المنشأة. قتصاديةشك بأن المنافع اإل
 

ملزمة  إتفاقيةالسلع أو تكون هناك  إستالمبالسلع العينية كأصول عندما يتم  عترافيتم اإل .23
باإليراد فورا . وفي  عترافاإل السلع العينية دون شروط، يتم إستالمالسلع. وفي حال  ستالمإل

باإليراد حالما  عترافيتم تخفيضه ويتم اإل معين إلتزامب عتراف، يتم اإلمعينة حال فرض شروط
 يتم تحقيق الشروط.

 
العادلة  تهاقيموالتبرعات بما في ذلك السلع العينية بالمبدئي، يتم قياس الهدايا  عترافلدى اإل .23

ن التحقق منه بالرجوع إلى سوق نشطة أو من خالل الذي يمك ستمالكتاريخ اإل فيكما 
. ويتولى عادة عضو من مهنة التقييم يحمل مؤهال  مهنيا  معترفا  به ومالئم تثمين قيمة التثمين

من خالل  بسهولةالعادلة القيمة  التحقق من يتماألصل. وفيما يتعلق بالعديد من األصول، 
يمكن الحصول  على سبيل المثالفوسائلة. ر المعروضة في سوق نشطة الرجوع إلى األسعا

على أسعار السوق الحالية عادة لألراضي والمباني غير المتخصصة والمركبات وأنواع عديدة 
 من المصانع والمعدات.

 

 الخدمات العينية

 تقد تعترف المنشأة بالخدمات العينية كإيراد وكأصل، ولكن هذا ليس مطلوبًا منها. .28
 

معاملة غير  فيخدمات يقدمها األفراد لمنشآت القطاع العام بارة عن هي عالخدمات العينية  إن .22
من  أحد الموارد الذيهذه الخدمات تعريف األصل ألن المنشأة تسيطر على  وتلبيتبادلية. 

إال مستقبلية متوقعة إلى المنشأة.  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةالمتوقع أن يتدفق منه منافع 
س لتعك مساويةبمعاملة ذات قيمة  عترافل مباشرة، كما يتم اإلهذه األصو  إستهالكيتم  أنه

مدرسة حكومية تحصل على  قد تعترف على سبيل المثالفهذه الخدمات العينية.  إستهالك
، والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، بزيادة معلمينلمعاوني امن  طوعيةتدمات خ

ستعترف  صروف. وفي العديد من الحاالتمالصل و األانخفاض في اإليراد و صل و األفي 
ستخدم الخدمات قد تُ ف الخدمات العينية. ومع ذلك إستهالك فيما يخصالمنشأة بمصروف 

المبلغ المعترف به فيما يتعلق بالخدمات معين، وفي هذه الحالة ُيشمل لبناء أصل أيضا العينية 
 العينية في تكلفة األصل قيد اإلنشاء.
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خدمات عينية بموجب برامج  إليها ُينقلمنشآت هي ت القطاع العام تكون منشآ يمكن أن .511
 -مثل:للمصلحة العامة تم إدارتها يطوعية أو غير طوعية 

 الفنية من الحكومات أو المنظمات الدولية األخرى؛ المساعدات (أ)

منشأة صالح من األشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات أداء خدمة مجتمع ل ُيطلبقد  (ب)
 م؛في القطاع العا

 قد تحصل المستشفيات العامة على خدمات من المتطوعين؛ (ج)

أو  لمعلمينل كمعاونينطوعية من اآلباء تقد تحصل المدارس الحكومية على خدمات  (د)
 كأعضاء في مجلس اإلدارة؛ و

 متطوعين. إطفائيينقد تحصل الحكومات المحلية على خدمات من (   هـ)
 

ألن المنشأة ال تملك سيطرة كافية على الخدمات بعض الخدمات العينية تعريف األصل  تلبيال  .515
نها قد تكون كقد تملك المنشأة سيطرة على الخدمات العينية ولو المقدمة. وفي ظروف أخرى، 

بها كأصل.  عترافمعايير اإل تفشل في تلبيةغير قادرة على قياسها بشكل موثوق، وبذلك فإنها 
ة العادلة لخدمات عينية معينة، مثل ومع ذلك، قد تكون المنشآت قادرة على قياس القيم

الخدمات العينية المهنية أو الخدمات العينية األخرى التي تتوفر بسهولة في السوق الوطنية أو 
، قد 511الدولية. ولدى تحديد القيمة العادلة ألنواع الخدمات العينية الموضحة في الفقرة 

قدم الخدمات تُ عديد من األمثلة، تتوصل المنشأة إلى أن قيمة الخدمات غير هامة. وفي ال
وتختلف بشكل أساسي عن العينية من قبل أشخاص مدربين بشكل ضعيف أو غير مدربين، 

 تستملكها المنشأة في حال عدم توفر الخدمات العينية.الخدمات التي 
 

، بما بهابالخدمات العينية بسبب الشكوك العديدة التي تحيط  عترافال يقتضي هذا المعيار اإل .513
ي ذلك القدرة على ممارسة السيطرة على الخدمات وقياس القيمة العادلة لهذه الخدمات. ومع ف

على اإلفصاح عن طبيعة ونوع الخدمات العينية المستلمة أثناء فترة  518ذلك، تحث الفقرة 
. وكما هو حال كافة اإلفصاحات، يتم القيام باإلفصاحات المتعلقة بالخدمات العينية تقريرال

حال كانت هامة. وبالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، تعتبر الخدمات التي يقدمها  فقط في
 هامة بطبيعتها. قد تكون ولكنها حيث مقدارهاالمتطوعون غير هامة من 

  

 عتبارُتؤخذ بعين اإلصنف من أصناف الخدمات العينية،  تتناوللدى وضع سياسة محاسبية  .516
 وتدفقاتهاوأدائها  للمنشأة المالي المركزات العينية على الخدم آثارعوامل مختلفة، بما في ذلك 

المنشأة على صنف معين من الخدمات العينية من أجل تحقيق  إعتمادقد يؤثر مدى و النقدية. 
على فباألصول.  عترافيخص اإلة فيما أأهدافها على السياسة المحاسبية التي تضعها المنش

ف معين من الخدمات العينية من أجل تحقيق سبيل المثال قد تميل منشأة تعتمد على صن
بها  عترافبالخدمات العينية التي تحقق تعريف األصل ومعايير اإل عترافأهدافها إلى اإل

ُينظر بصنف معين من الخدمات العينية،  عترافينبغي اإلكان ما إذا فيكأصل. ولدى تحديد 
 ثلة.ممارسات المنشآت المماثلة التي تعمل في بيئة مما في أيضا  
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 الرهونات

. وال منقول إليهاأصول إلى منشأة لتحويل  لإلنفاذغير قابلة  إن الرهونات عبارة عن تعهدات .512
السيطرة على حصول  ال تستطيع منقول إليهاتعريف األصل ألن المنشأة ال الرهونات تلبي

التي يشتمل  قعةالخدمات المستقبلية المتو المستقبلية أو  قتصاديةعلى المنافع اإل ناقلةالمنشأة ال
ذا تم تحويل إيراداتكأصول أو  المرهونة. وال تعترف المنشآت بالبنود المرهونعليها البند  . وا 

وفقا  للفقرات  تبرعهدية أو كبه  عتراف، يتم اإلمنقول إليهاالحقا  إلى المنشأة ال المرهونالبند 
جب متطلبات معيار بمو  محتملةاإلفصاح عنها كأصول  الرهوناتأعاله. وقد تتطلب  26-23

 .52المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 مقدماً التحويالت  مقبوضات

بالموارد كأصول  عترافعندما تستلم المنشأة موارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزما ، يتم اإل .511
 إلتزامب أيضا   تعترف المنشأةبها كأصل. كما  عترافومعايير اإلتعريف األصل  تلبيعندما 
بشكل  مقدما   التحويالتوال تختلف مقبوضات إذا لم يكن ترتيب التحويل ملزما .  ممقد قبض

يقع  معين إلى أن إلتزامب عتراف، وبذلك يتم اإلمقدما  المستلمة  األخرى المقبوضاتأساسي عن 
. تفاقيةكافة الشروط األخرى بموجب اإل تلبيةالحدث الذي يجعل ترتيب التحويل ملزما  ويتم 

 لتزام، يتم تسديد اإلتفاقيةالشروط األخرى بموجب اإل ةذلك الحدث ويتم تحقيق كافوعندما يقع 
 .دباإليرا عترافواإل

 

  الميسرة القروض
 جزء   ويعتبر. السوق أسعار من بأقل المنشأة تستلمها التي القروض هي الميسرة القروض . أ511

 وفقا   محاسبتها ويتم بادلت معاملة هي الفائدة دفعات إلى باإلضافة التسديد واجب القرض
 وتبحث. "والقياس اإلعتراف: المالية األدوات" 32 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار
 عند للقرض العادلة والقيمة( القرض عوائد) المعاملة سعر بين فرق أي كان إذا فيما المنشأة

 تبادلي غير إيراد هو( 32 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نظرأُ ) المبدئي اإلعتراف
 . المعيار لهذا وفقا   محاسبته ينبغي

 
 عند للقرض العادلة والقيمة( القرض عوائد) المعاملة سعر بين الفرق المنشأة تحدد حيث. ب511

 يوجد كان إذا إال كإيراد، بالفرق المنشأة تعترف تبادلي، غير إيراد أنه على المبدئي اإلعتراف
 األصول على المستلم يفرضها محددة شروط تؤدي عندما المثال؛ لسبي على حالي، إلتزام

 تحقق وبينما. كإلتزام به اإلعتراف يتم حالي، إلتزام وجود حال وفي. حالي إلتزام إلى المنقولة
 . اإليراد من مساوي بمبلغ اإلعتراف ويتم اإللتزام تخفيض يتم الحالي، اإللتزام المنشأة

 

 اإلفصاحات
مالحظاتها البيانات المالية ذات الغرض العام أو في  متنإما في لمنشأة ينبغي أن تفصح ا .513

 -:عما يلي
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حسب فئات فترة الالمعترف به خالل تبادلية المعامالت غير المبلغ اإليراد من  (أ)
 -:اآلتي بشكل منفصل تبينرئيسية 

 الرئيسية للضرائب بشكل منفصل؛ و الفئات مبينة ،الضرائب (1)
 إليراد التحويل. الرئيسية تالفئا مبينة ،التحويالت (3)

 ؛التبادلي غيرالمعترف به فيما يتعلق باإليراد  الذمم المدينةمبلغ  (ب)

 ؛معينة ات المعترف به فيما يتعلق باألصول المنقولة الخاضعة لشروطلتزاممبلغ اإل  (ج)

 للشروط تخضع التي الميسرة القروض يخص فيما بها المعترف اإللتزامات مبلغ )ج أ(
  ؛المنقولة ولباألص المتعلقة

 القيود؛ تلكمبلغ األصول المعترف بها الخاضعة لقيود وطبيعة  (د)

 و معامالت غير تبادلية؛بفيما يتعلق  مقدماً مستلمة المقبوضات الومبلغ وجود (  هـ)

 .ات معفاةإلتزاممبلغ أي  (و)

 

 -:ما يليالبيانات المالية ذات الغرض العام ع مالحظاتينبغي أن تفصح المنشأة في  .513
 ؛تبادليةالمعامالت غير المن  باإليرادات عترافات المحاسبية المتبناة للالسياس (أ)

خل فيما يتعلق اتقياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة إلى الدوفقه تم ياألساس الذي  (ب)
 لليراد من معامالت غير تبادلية؛ الرئيسية بالفئات

الذي ال  يراد الضريبيللالرئيسية  بالفئاتمعلومات حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق  (ج)
يقع فيها الحدث الخاضع  بشكل موثوق خالل الفترة التي تطيع المنشأة تقياسهتس

 للضريبة؛ و

 الفئاتمبينة بشكل منفصل  والتبرعاتالرئيسية للتركات والهدايا  الفئاتطبيعة ونوع  (د)
 .الرئيسية للسلع العينية المستلمة

 

الرئيسية للخدمات العينية المستلمة، بما  الفئاتوع يتم تشجيع المنشآت على اإلفصاح عن طبيعة ون .518
من الخدمات  ةمعين فئةالمنشأة على  إعتمادالمعترف بها. وسيحدد مدى الفئات غير في ذلك 

 .بتلك الفئةعلق تالعينية اإلفصاحات التي تقوم بها فيما ي
 

رير في تحقيق عدة للتقامالمنشأة ال 513و 513تساعد اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  .512
 5أهداف إعداد التقارير المالية كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ظهار  اتصنع القرار  في عمليةمعلومات مفيدة  تقديم والتي تكمن في "عرض البيانات المالية" وا 
 المودعة لديها.مساءلة المنشأة عن الموارد 
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حول  على معرفة مبنيةإصدار أحكام  فيالمستخدمين ية لإليراد الرئيس الفئاتيساعد اإلفصاح عن  .551
 .معينة إيرادلتدفقات ض المنشأة عر  ت

 
الذي يؤثر على عمليات المنشأة.  األمر األصول إستخداممحددات على تفرض الشروط والقيود  .555

صول ومبلغ األ)ب( ات المعترف به فيما يتعلق بالشروط لتزاممبلغ اإل)أ( اإلفصاح عن  ويساعد
وفق أصولها  إستخدامإصدار أحكام حول قدرة المنشأة على  في المستخدمةالخاضعة للقيود 

( اإلفصاح عنها ج)513المعلومات التي تقتضي الفقرة المنشآت على تجزئة  تشجيعويتم  .اختيارها
 .الفئةحسب 

 
ا يتعلق فيم مقدما  مقبوضات مستلمة من المنشآت اإلفصاح عن وجود ( هـ)513تقتضي الفقرة  .553

المنشأة إلى تضطر  تتمثل بأنات على مخاطرة لتزامبالمعامالت غير التبادلية. وتنطوي هذه اإل
في حال عدم وقوع  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالتضحية بالمنافع اإل

عن ويساعد اإلفصاح الحدث الخاضع للضريبة أو في حال لم يصبح ترتيب التحويل ملزما . 
الوضع المستقبلي إليراد وصافي المستخدمين في إصدار أحكام حول  مقدما  المقبوضات المستلمة 

 أصول المنشأة.
 

، ستكون المنشأة قادرة في العديد من الحاالت على قياس األصول 38في الفقرة  ُأشيركما و  .556
إال حصائية مثال . النماذج اإل إستخدامة بشكل موثوق بيالضريب المعامالتمن  ات الناشئةواإليراد
واإليرادات ة غير قادرة على قياس األصول ية حيث تكون المنشأإستثنائقد تكون هناك ظروف أنه 

منذ وقوع الحدث  تقريرفترة واحدة أو أكثر من فترات ال إلى أن تنقضيبشكل موثوق الناشئة 
الرئيسية  اتالفئوفي هذه الحاالت، تقوم المنشأة بإفصاحات عن طبيعة الخاضع للضريبة. 

التي يقع  تقريربها خالل فترة ال عترافللضرائب التي ال يمكن قياسها بشكل موثوق، ولذلك يتم اإل
على  مبنيةوتساعد هذه اإلفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام  فيها الحدث الخاضع للضريبة.

 معرفة حول الوضع المستقبلي إليراد وصافي أصول المنشأة.
 

الرئيسية للهدايا  الفئات)د( من المنشآت القيام بإفصاحات حول طبيعة ونوع 513تقتضي الفقرة  .552
موارد حسب تقدير المنشأة التدفقات الواردة لل إستالمم والتركات التي حصلت عليها. ويت والتبرعات

في فترات  كبيربشكل مصادر هذه الموارد تغير ية إحتمالض المنشأة لمخاطرة التي تعر   ناقلةال
على معرفة حول  مبنية وتساعد مثل هذه اإلفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام مستقبلية.

 الوضع المستقبلي إليراد وصافي أصول المنشأة.
 

بها كأصل، قد تختار المنشآت  عترافالخدمات العينية تعريف األصل ومعايير اإل تلبيعندما  .551
المنشأة على القيام  518حث الفقرة وتبهذه الخدمات العينية وقياسها بقيمتها العادلة.  عترافاإل

بها أم ال. وقد  عترافتم اإل بإفصاحات حول طبيعة ونوع كافة الخدمات العينية المستلمة سواء  
على معرفة حول  مبنيةإصدار أحكام )أ( تساعد مثل هذه اإلفصاحات المستخدمين في 

عتمادو ( )ب تقريرمساهمة هذه الخدمات في تحقيق أهداف المنشأة خالل فترة ال المنشأة على  ا 
 هذه الخدمات من أجل تحقيق أهدافها في المستقبل.
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 نتقاليةاألحكام اإل 

 ييراد الضريباإلب عترافاإليخص المحاسبية فيما  المنشآت تغيير سياساتها ال يتعين على .553
 سنوات بعد تاريخ تبني هذا المعيار 0خالل  معين التي تبدأ في تاريخ تقريرلفترات ال وتقياسه

 .للمرة األولى
 

باإليراد من  عترافاإليخص المحاسبية فيما  االمنشآت تغيير سياساته ال يتعين على .553
التي تبدأ في  تقريرلفترات الاإليراد الضريبي،  إستثناءبتبادلية وتقياسه، المعامالت غير ال

 .للمرة األولىتبني هذا المعيار سنوات بعد تاريخ  2خالل  معين تاريخ
 

باإليراد من المعامالت غير  عترافاإليخص المحاسبية فيما  تفي السياسياالتغيرات  إن .558
بموجب المسموح بها سنوات  الخمستم إجراؤها تقبل انتهاء فترة ي التيو التبادلية وتقياسه 

فقط ينبغي إجراؤها  ،111بموجب الفقرة  المسموح بها سنوات الثالثأو فترة  112الفقرة 
المحاسبية في هذا المعيار. وتقد تغير المنشآت سياساتها  بشكل أفضل مع السياسات لتنسجم

 .ةعلى حد فئةتبادلية على أساس كل المعامالت غير المن  المحاسبية فيما يتعلق باإليراد
 

، ينبغي 111أو الفقرة  112في الفقرة  نتقاليةاألحكام اإل من المنشأة  تستفيدعندما  .552
معامالت المن اإليراد  فئات)أ( المنشأة عن الحقيقة. كما ينبغي أن تفصح  تلكاإلفصاح عن 

بها بموجب  عترافتم اإل والتي)ب( بها وفقًا لهذا المعيار،  عترافتبادلية التي يتم اإلالر غي
المنشأة نحو تنفيذ  وتوجه)ج( متطلبات هذا المعيار، مع  تتفقسياسة محاسبية ال 

أن تفصح المنشأة عن خطتها  السياسات المحاسبية التي تتوافق مع هذا المعيار. وينبغي
 لتنفيذ السياسات المحاسبية المتوافقة مع هذا المعيار.

 

ثانية أو الحقة، ينبغي اإلفصاح عن  تقريرفترة ل نتقاليةاألحكام اإل من المنشأة  تستفيدعندما  .531
لكن تبادلية المعترف بها مسبقًا على أساس آخر المعامالت غير المن اإليراد  فئاتتفاصيل 
 بها اآلن وفقًا لهذا المعيار. فالمعتر 

  

من إلى منح المنشآت فترة لوضع نماذج موثوقة لقياس اإليراد  نتقاليةتهدف األحكام اإل .535
 عتراف. وقد تتبنى المنشآت سياسات محاسبية لإلنتقاليةتبادلية أثناء الفترة اإلالمعامالت غير ال

تلتزم بنصوص هذا المعيار. وتسمح ال التي تبادلية المعامالت غير الالمتأتي من باإليراد 
من  مختلفة لإليراد فئاتبشكل تراكمي على للمنشآت بتطبيق هذا المعيار  نتقاليةاألحكام اإل

ضرائب ب عترافعلى سبيل المثال، قد تكون المنشآت قادرة على اإلفالتبادلية. معامالت غير ال
تاريخ التطبيق ولكنها قد  منر وفقا  لهذا المعيا وقياسها التحويالت فئاتبعض و الممتلكات 
قياس إيراد ضريبة لسنوات لوضع نموذج موثوق على أكمل وجه  1ما يصل إلى تحتاج إلى 

 الدخل.
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 في هذا المعيار، قد يتم تغيير سياساتها المحاسبية نتقاليةاألحكام اإلمن المنشأة  تستفيدعندما  .533
 لكي تنسجمتبادلية فقط الالت غير معامالالمتأتي من  اإليراد فئاتمن  فئةكل فيما يخص 

تقرر  إلى أنبسياستها المحاسبية القائمة المعيار. وقد تحتفظ المنشأة  هذا بشكل أفضل مع
، نتقاليةاألحكام اإل تنتهي صالحية إلى أنتطبيق نصوص هذا المعيار على أكمل وجه أو 

على سبيل المثال، قد في. طلبات هذا المعيار بشكل تدريج، أو قد تغيرها لتطبيق متأيهما أسبق
معدل  يعلى أساس نقد عترافعلى أساس نقدي إلى اإل عترافاإلتتحول المنشأة من سياسة 

 معدل قبل أن تطبق هذا المعيار بشكل كامل. إستحقاقأو على أساس 

 

سير تقدم المنشأة في مطابقة المستخدمين في متابعة  552 تساعد متطلبات اإلفصاح في الفقرة .536
طبق فيها األحكام نالتي ت تقريرخالل فترات الالمحاسبية مع متطلبات هذا المعيار  هاسياسات

 . ويسهل هذا اإلفصاح تحقيق هدف المساءلة والشفافية.نتقاليةاإل
 

 تاريخ النفاذ

لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في لعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار  .532
هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا تقامت المنشأة  أو بعد 3009يونيو  20

 يجب عليها اإلفصاح عن ذلك. 3009يونيو  20بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ تقبل 
   

 المنشأة تطبق أن وينبغي. 21 الفقرة 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل . أ131
. 3012 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي ويةالسن المالية للبيانات التعديل

ذا  يناير 1 تقبل تبدأ لفترة 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وا 
 . المبكرة الفترة تلك على التعديالت تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،3012

 

 وأدخل 102و 91و 10و 0 قراتالف 38 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل. ب131
 تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديالت المنشأة وتطبق. ب100-أ100 الفقرات
ذا. 3012 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات  الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وا 

 على التعديالت تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،3012 يناير 1 تقبل تبدأ لفترة 38 العام القطاع في
 .المبكرة الفترة تلك

 

المحاسبي، كما هو موضح في معايير المحاسبة الدولية  ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس اإل .531
طبق هذا المعيار على نالقطاع العام، ألغراض إعداد التقارير المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يفي 

تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو البيانات المالية السنوية الخاصة بالمنشأة التي 
 .هبعد
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 أساس اإلستنتاجات
 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   32يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  

يلخص أساس اإلستنتاجات هذا إعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في   .1إستنتاج
وقد أولى أعضاء المجلس  32القطاع العام  التوصل إلى إستنتاجاته في معيار المحاسبة الدولي في

)أ( ا  أكبر لبعض العوامل دون غيرها. ولدى صياغة آرائهم، بحث أعضاء المجلس بعمق في إهتمام
وجهات النظر المعبر عنها من قبل اللجنة التوجيهية حول اإليراد غير التبادلي في الدعوة إلى إبداء 

 الت غير التبادلية )بما في ذلك الضرائب والتحويالت(""اإليراد من المعامالمالحظات تحت عنوان 
بل المجموعات المعنية التي ووجهات النظر المعبر عنها من ق)ب(  3220الصادرة في يناير عام 

 32تجاوبت مع تلك الدعوة إلى إبداء المالحظات ووجهات نظر المجيبين على مسودة العرض 
 .في ذلك الضرائب والتحويالت(" "اإليراد من المعامالت غير التبادلية )بما

 
وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لدى وضع هذا المعيار في أحكام    .3إستنتاج

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 منح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية"محاسبة ال" 32وخاصة معيار المحاسبة الدولي

 . "الزراعة" 01ومعيار المحاسبة الدولي 
 

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حقيقة أن المشروع ُينفذ من قبل مجلس     .2إستنتاج
ديالت المقترحة في معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق باإلعتراف باإليرادات كما يعي أيضا  التع

 25مسودة العرض التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 
. وسيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في "المخصصات، واإللتزامات واألصول المحتملة"
الت الضمنية في المدلو  -حين يكون الوقت مناسبا   -القطاع العام في مراقبة هذه المشاريع وسينظر

ألي تغييرات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يخص معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام ومشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. إال أن مجلس معايير 

يلة أسلوب عمل مجلس المحاسبة الدولية في القطاع العام يجد أنه من غير المناسب مصادرة حص
معايير المحاسبة الدولية وتوقع حصول تغييرات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 
وباإلضافة إلى ذلك، ونظرا  ألهمية اإليراد غير التبادلي بالنسبة للعديد من منشآت القطاع العام، فإن 

مناسب تأجيل إصدار ر بأنه سيكون من المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ال يعتب
 نتظار حصيلة مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية.هذا المعيار بإ

 خلفية
تحقق الحكومات والعديد من منشآت القطاع العام األخرى معظم إيراداتها من معامالت غير تبادلية.     .0إستنتاج

ضافة إلى التحويالت. ويتناول هذا وتتضمن هذه المعامالت بشكل أساسي فرض الضرائب باإل
 المعيار أنواع المعامالت من منظور منشأة في القطاع العام.

 
، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )وهي لجنة القطاع العام في 3223في عام     .7إستنتاج

مالت غير تبادلية )بما في ذلك الوقت( بتنفيذ مشروع لوضع معيار يتعلق باإلعتراف باإليراد من معا
ذلك الضرائب والتحويالت( وقياسه. وشّكل المجلس لجنة توجيهية لصياغة دعوة إلى إبداء 
المالحظات من أجل البحث في القضايا المتعلقة بهذا الموضوع وتقديم توصيات مبدئية. وتألفت 

م من دول مختلفة وترأسها أحد اللجنة التوجيهية من خبراء في إعداد التقارير المالية في القطاع العا
أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وتم نشر الدعوة إلى إبداء المالحظات 

في يناير عام  "اإليراد من المعامالت غير التبادلية )بما في ذلك الضرائب والتحويالت("تحت عنوان 



 اإليراد من المعامالت غير التبادلية
 )الضرائب والتحويالت(

 

 517 32لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس اإلستنتاجات

مالحظة، وفي  71 إستالم. وتم 3220 يونيو 22المالحظات بحلول  إستالممشيرة إلى  3220
، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتحليل تلك المالحظات 3220نوفمبر عام 

 إستالممشيرا فيها إلى طلب  3227التي نشرت في يناير عام  32وبدأ بصياغة مسودة العرض 
 . 3227 يونيو 22المالحظات بحلول 

 
تحليال  شامال   3227ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في نوفمبر عام أجرى مجلس مع    .7إستنتاج

 وقام بإعداد هذا المعيار وصادق على إصداره. 32للردود على مسودة العرض 
 

 المنهج المعتمد
يضع هذا المعيار مبادئ واسعة النطاق لإلعتراف باإليراد من معامالت غير تبادلية ويقدم     .5إستنتاج

ات حول تطبيق تلك المبادئ على المصادر الرئيسية إليراد الحكومات ومنشآت القطاع العام إرشاد
األخرى. ولدى وضع هذا المعيار، بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
تبني منهج يركز على وضع متطلبات لمحاسبة اإليراد الناشئ من مجموعة أنواع محددة من 

التبادلية. إال أن المجلس الحظ ووافق على آراء اللجنة التوجيهية التي تفيد بأن  المعامالت غير
مثل هذا المنهج يحمل معه مخاطر الحقة تكمن في أن المعيار الناتج لن يقدم إرشادات شاملة 
بشأن كافة اإليرادات من المعامالت غير التبادلية. ويعتقد المجلس بأن المنهج المعتمد في هذا 

يضمن وضع مبادئ واسعة النطاق ومناسبة لإلعتراف باإليراد من المعامالت غير  المعيار
 التبادلية ويمكن تطبيقها على كافة اإليرادات المتأتية من المعامالت غير التبادلية.

 

 إندماج المنشآت
ر تبادلية ال ينص هذا المعيار على ما إذا كان سيؤدي إندماج المنشآت الناتج من معامالت غي    .8إستنتاج

إلى نشوء إيرادات. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم 
يأخذ بعين اإلعتبار إعداد التقارير المالية إلندماج المنشآت في القطاع العام، بما في ذلك قابلية 

 ى منشآت القطاع العام."إندماج األعمال" عل 2تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

 األصول النقدية وغير النقدية
ال يضع هذا المعيار متطلبات مختلفة فيما يتعلق باإليراد المقبوض أو مستحق القبض كأصول     .2إستنتاج

نقدية واإليراد المقبوض أو مستحق القبض كأصول غير نقدية. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة 
ه في حين تثير األصول غير النقدية مخاوف إضافية تتعلق بالقياس، الدولية في القطاع العام أن

 فإنها ال تبرر بحد ذاتها معالجات مختلفة فيما يخص إعداد التقارير المالية.
 

 قابلية إنفاذ البنود اإلشتراطية
حويل أو تشريع يعّرف هذا المعيار البنود اإلشتراطية والشروط والقيود على أنها بنود في إتفاقية ت   .12إستنتاج

أو ترتيبات ملزمة أخرى مفروضة على إستخدام األصول المنقولة. ويعكس هذا المعيار وجهة 
النظر التي تقضي بوجوب أن تكون البنود اإلشتراطية والشروط والقيود قابلة لإلنفاذ من أجل أن 

لمبدأ الذي ا 32تكون سارية المفعول. كما عكست الدعوة إلى إبداء المالحظات ومسودة العرض 
ينص على أن البنود اإلشتراطية المفروضة على إستخدام األصول المنقولة مشمولة في القوانين أو 
األنظمة أو الترتيبات الملزمة األخرى وهي قابلة لإلنفاذ من حيث التعريف. ويعتبر مجلس معايير 
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ر المناسب لإلعتراف المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المبدأ ضروري لمنع التأجيل غي
 باإليرادات أو اإلفصاح عن قيود ليس لها مضمون.

 

 الشروط -البنود اإلشتراطية
يقتضي هذا المعيار من المنشأة المنقول إليها اإلعتراف بإلتزام معين فيما يتعلق بالتحويل عند   .11إستنتاج

المنقول إليها.  اإلعتراف المبدئي باألصل عندما يفرض تحويل األصل شرطا  على المنشأة
ويعود هذا إلى أن المنشأة المنقول إليها غير قادرة على تجنب التدفق الصادر للموارد حيث 
ُيطلب منها استهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة التي 

كما هو يشتمل عليها األصل المنقول لدى توصيل سلع أو خدمات معينة إلى أطراف ثالثة 
ال فعليها إرجاع المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى  محدد، وا 
المنشأة الناقلة. وباإلعتماد على طبيعة الشرط، فقد يتم تحقيقه تدريجيا  مما يسمح للمنشأة 

ع حدث مستقبلي بتخفيض مبلغ اإللتزام واإلعتراف باإليراد تدريجيا ، أو قد يتم تحقيقه عند وقو 
 معين فقط، حيث تلغي المنشأة في هذه الحالة اإللتزام وتعترف باإليراد عندما يقع ذلك الحدث.

 

ويعتقد البعض أنه ينبغي اإلعتراف بإلتزام معين عندما يكون من المحتمل أن الشروط   .13إستنتاج
قتصادية المستقبلية أو المرتبطة بالتدفق الوارد للموارد لن تتحقق وُيطلب إرجاع المنافع اإل

الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة. وقد رفض مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام هذا المقترح ألنه قد يؤدي إلى إعتراف المنشآت باإليراد قبل الوقت المحدد 

د عندما تحصل مبدئيا  على بما أن المنشأة ستعترف بالقيمة العادلة لألصل كاملة على أنه إيرا
السيطرة على األصل رغم التدفق الصادر للموارد الالزم لتحقيق الشرط. ولذلك، ال تعترف 
البيانات المالية باإللتزام التعاقدي الحالي لتحقيق الشرط المفروض من خالل التحويل أو 

 إلى المنشأة الناقلة.إرجاع المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة 
 

 القيود -البنود اإلشتراطية
ال يسمح هذا المعيار بأن تعترف المنشآت بإلتزام معين فيما يخص قيد ما عندما يتم اإلعتراف   .12إستنتاج

باألصل المنقول مبدئيا . ويعود هذا إلى أن القيود، كما هو محدد في هذا المعيار، ال تفرض 
ا  حاليا  على المنشأة المنقول إليها للتضحية بالمنافع اإلقتصادية بحد ذاتها إلتزاما  تعاقدي

المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة من أجل تحقيق القيد. وقد تقود مخالفة لقيد معين 
إلى فرض عقوبة ما مثل الغرامة، تُفرض على المنشأة المنقول إليها؛ إال أن هذه العقوبة هي 

 فاذ الناتجة عن المخالفة وليس عن اإلعتراف المبدئي باألصل.  نتيجة إلجراءات اإلن
 

 معامالت ذات عناصر تبادلية وغير تبادلية
يشير هذا المعيار إلى إمكانية أن تتضمن معاملة واحدة عنصرين أحدهما تبادلي واآلخر غير    .10إستنتاج

ي القطاع العام بأنه ينبغي تبادلي. وفي هذه الحاالت، يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية ف
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التفريق بين عنصري المعاملة واإلعتراف بهما بشكل منفصل، حيث يعزز التفريق بينهما 
 شفافية البيانات المالية ويحقق الخاصية النوعية في اإلبالغ عن جوهر المعامالت.

 

 مساهمات المالكين
لتي قد تثبت مساهمات المالكين في يعرض هذا المعيار أمثلة على بعض أنواع الوثائق ا  .17إستنتاج

(. وتحصل العديد من منشآت القطاع العام على تدفقات واردة للموارد 28القطاع العام )الفقرة 
من منشآت تسيطر عليها أو تملكها أو تشكل عضوا  فيها. وفي ظروف معينة، يتم تعيين 

الوثائق التي تثبت شكل التدفق  التدفق الوارد للموارد على أنه "مساهمة من المالكين". ورغم
الوارد للموارد أو تعيينه من قبل منشأة مسيطرة، يعكس هذا المعيار وجهة النظر التي تفيد أنه 
من أجل تصنيف التدفق الوارد للموارد كمساهمة من المالكين يجب أن يكون مضمون المعاملة 

 متوافقا  مع ذلك التصنيف.
 

 قياس األصول
ذا المعيار قياس األصول المستملكة من خالل معامالت غير تبادلية بقيمتها العادلة يقتضي ه .17إستنتاج

مبدئيا  كما في تاريخ اإلستمالك. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن 
هذا األمر مناسب ليعكس مضمون المعاملة ونتائجها على المنشأة المنقول إليها. وتعتبر تكلفة 

ك في معاملة تبادلية هو مقياس القيمة العادلة لألصل المستملك. إال أن التعويض اإلستمال
الذي ُيدفع مقابل إستمالك األصل في معاملة غير تبادلية ال يساوي تقريبا  القيمة العادلة 
لألصل المستملك من حيث التعريف. وتمثل القيمة العادلة بشكل صحيح القيمة الفعلية التي 

القطاع العام نتيجة للمعاملة. إن القياس المبدئي لألصول المستملكة من خالل تستحقها منشأة 
معامالت غير تبادلية بقيمتها العادلة يتفق والمنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي في 

 15ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "العقارات اإلستثمارية" 17القطاع العام 
فيما يخص األصول المستملكة دون مقابل أو مقابل تكلفة  والمعدات" "الممتلكات والمصانع

إسمية. وقد أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديالت مترتبة على ذلك 
ومعياري المحاسبة الدوليين في  "المخزون" 13على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 هذه المعايير مع متطلبات هذا المعيار على أكمل وجه. لتنسجم 15و 17القطاع العام 
 

 الحسابات البنكية للمنشأة
ينص هذا المعيار على متطلب يقضي بأن تلبي كافة األموال المودعة في حساب بنكي للمنشأة  .15إستنتاج

تعريف األصل ومعايير اإلعتراف باألصل. وقد وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
ضمن معيار المحاسبة الدولي في  1/3/5و 1/3/7عام هذا المبدأ في الفقرتين القطاع ال

داد التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي". كما  القطاع العام على أساس النقد "إع
يقتضي المعيار اإلعتراف بإلتزام معين فيما يخص أي مبلغ قامت المنشأة المعدة للتقارير 

يداعه في حسا  بها البنكي بينما كانت تعمل كوكيل عن منشأة أخرى.بجمعه وا 
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 قياس اإللتزامات
يقتضي هذا المعيار أنه حينما تعترف المنشأة بإلتزام معين فيما يتعلق بتدفق وارد للموارد فإنه    .18إستنتاج

يجب قياس ذلك اإللتزام مبدئيا  كأفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية اإللتزام التعاقدي في 
. كما المحاسبة الدولي في القطاع العام. وينسجم أساس القياس هذا مع معيار تقريرريخ التا

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التعديالت المقترحة على معيار 
( الذي يستند إليه معيار "اإللتزامات غير المالية" بـ)الذي ستعاد تسميته  25المحاسبة الدولي 

وسيقوم بمراقبة مدى استجابته ألي تطورات في معيار  12بة الدولي في القطاع العام المحاس
 وسيبحث في ذلك في الوقت المناسب. 25المحاسبة الدولي 

 

 الحدث الخاضع للضريبة
يعّرف هذا المعيار "الحدث الخاضع للضريبة" على أنه حدث سابق حددته الحكومة أو السلطة    .12إستنتاج

و سلطة أخرى بأنه خاضع للضرائب. ويشير المعيار إلى أن هذا هو أقرب وقت التشريعية أ
ممكن لإلعتراف باألصول واإليرادات الناشئة من معاملة ضريبية وهو النقطة التي يقع فيها 
الحدث السابق الذي يؤدي إلى السيطرة على األصل. وقد بحث مجلس معايير المحاسبة 

ة نظر بديلة مفادها أن المنشأة تكتسب السيطرة على الموارد الدولية في القطاع العام في وجه
تلك الموارد. ومع إدراك أن بعض الصعوبات قد  إستالمالناشئة من فرض الضرائب عندما يتم 

تظهر في قياس بعض مجموعات الضرائب بشكل موثوق، رفض المجلس مثل هذا المنهج 
 ر المالية.ألنه غير مناسب ألساس اإلستحقاق في إعداد التقاري

 

 المقبوضات المستلمة مقدما  
يقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشأة التي تستلم الموارد قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة  .32إستنتاج

لتزام بمبلغين متساويين. وينسجم هذا  أو قبل أن يصبح ترتيب التحويل قابال  لإلنفاذ بأصل وا 
لإلعتراف باإليراد في الفترة التي يقع فيها الحدث مع مبادئ المحاسبة على أساس اإلستحقاق 

األساسي الذي يؤدي إلى نشوء إيراد. وفي حال عدم وقوع الحدث الخاضع للضريبة أو في 
حال لم يصبح ترتيب التحويل قابال  لإلنفاذ، فإن المنشأة قد تحتاج إلى إرجاع جزء أو كافة 

ل وقوع الحدث الخاضع للضريبة، ينبغي أن الموارد قب إستالمالموارد. ويرى البعض أنه عند 
تعترف المنشأة بإلتزام معين فقط عندما تعتبر أنه من المحتمل حدوث تدفق صادر الحق 
للموارد. ويدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي تقضي بأنه 

ريبة ويوسع نطاق المبدأ ليشمل ال ينبغي اإلعتراف باإليراد إلى أن يقع الحدث الخاضع للض
الموارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزما ، تعترف  إستالمالتحويالت، بحيث أنه عندما يتم 

لتزام لما تم   ه مقدما . إستالمالمنشأة بأصل وا 
 

 المصاريف المدفوعة من خالل نظام الضريبة والنفقات الضريبية
يز المصاريف المدفوعة من خالل نظام الضريبة عن النفقات يقتضي هذا المعيار أن يتم تمي .31إستنتاج

الضريبية وأن يتم اإلعتراف بالمصاريف األولى بشكل منفصل عن اإليراد في البيانات المالية ذات 
الغرض العام. ويعود سبب هذا إلى أن المصاريف المدفوعة من خالل نظام الضريبة، كما هو 

لمصاريف، ووفقا  للمبادئ المنصوص عليها في معيار موضح في هذا المعيار، تلبي تعريف ا
، ال يسمح بمقاصة المصاريف مقابل "عرض البيانات المالية" 1المحاسبة الدولي في القطاع العام
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اإليراد. وكما هو محدد في هذا المعيار، تعتبر النفقات الضريبية إحدى العوامل المتعددة 
لمقبوض أو مستحق القبض وال يتم اإلعتراف بها بشكل المستخدمة في تحديد مبلغ إيراد الضريبة ا

منفصل عن اإليراد. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المعالجة 
 تنسجم والمبادئ المنصوص عليها في هذا المعيار.

 
وعة من خالل نظام الضريبة تختلف المعالجة المقررة في هذا المعيار فيما يتعلق بالمصاريف المدف  .33إستنتاج

عن المعالجة المحددة حاليا من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يتعلق باإلقرارات 
اإلحصائية الخاصة بالدول األعضاء. وتقتضي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حاليًا إظهار 

الضريبة )الخصومات الضريبية إيراد الضريبة مطروحًا منه المصاريف المدفوعة من خالل نظام 
ظهار  القابلة لالسترداد( إلى الحد الذي يتم فيه تخفيض إلتزام المكلف بدفع الضريبة إلى صفر وا 

. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن ۲الدفعات إلى المكلف كمصاريف
ال تنسجم مع المبادئ التي تدعم المعالجة الحالية الخاصة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 1معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الذي يقضي بعدم مقاصة بنود اإليراد والمصروف. ويتم حاليًا مراجعة  "عرض البيانات المالية"

، يتم حاليًا وضع طبعة جديدة من أطر إعداد التقارير المالية اإلحصائية؛ وعلى وجه الخصوص
. وقد يعدل 3772نظام الحسابات الوطنية الخاص باألمم المتحدة من المقرر نشره في عام 

الحالي فيما يتعلق بالخصومات الضريبية. وتسبق مراجعة نظام  تقريراإلطار المنقح متطلب ال
 الحسابات الوطنية عادة مراجعات األطر اإلحصائية األخرى.

 

 الضريبية الفجوة
تدرك المنشآت المعدة للتقارير فيما يخص بعض الضرائب بأن المبلغ التي تكون الحكومة مخولة   .32إستنتاج

بتحصيله بموجب قانون الضريبة أكبر من المبلغ الذي سيتم تحصيله، ولكنها لن تكون قادرة على 
بسبب االقتصاد غير قياس مبلغ هذا الفرق بشكل موثوق. وأن المبلغ الذي يتم تحصيله أقل 

المشروع )أو السوق السوداء( واالحتيال والتهرب من دفع الضرائب وعدم اإللتزام بقانون الضريبة 
وارتكاب األخطاء. ويشار إلى الفرق بين ما هو مستحق قانونًا بموجب قانون الضريبة وما ستكون 

غ المشمولة سابقًا في إيراد الحكومة قادرة على تحصيله بـ "الفجوة الضريبية". وال تشكل المبال
 الضريبة والتي تم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل جزءًا من الفجوة الضريبية.

 
يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الفجوة الضريبية ال تلبي تعريف   .32إستنتاج

كومة فيما يتعلق بهذه المبالغ. األصل حيث أنه من غير المتوقع أن تتدفق الموارد إلى الح
وبالتالي، لن يتم اإلعتراف باألصول أو اإللتزامات أو اإليرادات أو المصاريف فيما يتعلق بالفجوة 

 الضريبية.
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 الخدمات العينية
يسمح هذا المعيار ولكنه ال يقتضي اإلعتراف بالخدمات العينية. وينص هذا المعيار على   .37إستنتاج

لخدمات العينية تحقق تعريف األصل وينبغي اإلعتراف بها بشكل أساسي. أن العديد من ا
ومع ذلك، قد يكون في مثل هذه الحاالت صعوبات في الحصول على قياسات موثوقة. 
وفي حاالت أخرى، ال تحقق الخدمات العينية تعريف األصل ألن المنشأة المعدة للتقارير 

. وتوصل مجلس معايير المحاسبة الدولية تملك سيطرة غير كافية على الخدمات المقدمة
في القطاع العام إلى أنه بسبب الصعوبات المتعلقة بالقياس والسيطرة، ينبغي السماح 

 باإلعتراف بالخدمات العينية دون أن يكون ذلك مطلوبا .
 

 يجتماعالمساهمات اإلجبارية في برامج الضمان اإل
تطبيقه المساهمات اإلجبارية في برامج الضمان  ال يستثني هذا المعيار من نطاق  . 37إستنتاج

ي التي تعتبر معامالت غير تبادلية. وهناك مجموعة متنوعة من الترتيبات جتماعاإل
ي في مناطق مختلفة. ويعتمد فيما إذا كانت المساهمات جتماعلتمويل برامج الضمان اإل

ة أو غير تبادلية على ي تؤدي إلى معامالت تبادليجتماعاإلجبارية في برامج الضمان اإل
الترتيبات المحددة لبرنامج محدد، وتتم ممارسة الحكم المهني لتحديد فيما إذا كان سيتم 

ي وفقا  للمبادئ المنصوص عليها في هذا إجتماعاإلعتراف بالمساهمات في برنامج ضمان 
هذه المعيار أو وفقا  للمبادئ المنصوص عليها في معايير دولية أو وطنية تتناول مثل 

 البرامج.
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت
 
 

 قياس اإليرادات من المعامالت غير التبادلية واإلعتراف بها واإلفصاح عنها
  

 (56ضريبة الدخل )الفقرة 
 

على الدخل الشخصي  %36ارير( ضريبة بنسبة تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتق    .1تنفيذ
ات قتطاعالضرائب من الرواتب ودفع هذه اإل إقتطاعالمكتسب داخل الدولة. وعلى أرباب العمل 

على أساس شهري. ويتعين على األفراد الذين يحصلون على دخل كبير من غير الراتب )مثل 
باإلضافة إلى ذلك يجب أن  اإلستثمار( تقديم دفعات ضريبية مقدرة على أساس ربع سنوي.

إبريل من السنة التي تلي السنة  16يودع األفراد إقرارات ضريبية لدى دائرة الضريبة بحلول 
سترداد إالضريبية )سنة تقويمية( ويجب أن يدفعوا الضريبة المتبقية المستحقة )أو يطالبوا ب

 .يونيو 20الخاصة بالحكومة في تقريرالمبلغ( في ذلك الوقت. وتنتهي فترة ال
 

عند وقوع الحدث الخاضع -ضريبة الدخل مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين    .3تنفيذ
دخل قابل للتقييم من قبل المكلفين. وتعترف الحكومة في نهاية فترة  إكتسابللضريبة وهو 

باألصول واإليرادات فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على الدخل  تقريرال
إلى الحد الذي تستطيع فيه قياسه بشكل موثوق. كما سيتم اإلعتراف  تقريركتسب خالل فترة الالم

باألصول واإليرادات فيما يخص ضرائب الدخل المفروضة على الدخل المكتسب في فترات 
 الحالية. تقريرسابقة والذي ال يحقق تعريف األصل أو معايير اإلعتراف به كأصل حتى فترة ال

 

 (70-57اد الضريبي )الفقرات قياس اإلير 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة دخل على الدخل الشخصي لكافة     .2تنفيذ

ها. تم فرض الضريبة للمرة األولى قبل إختصاصاألشخاص الذين يجنون دخلهم داخل حدود 
بالضريبة لفترة السبعين  الحالية، وتتوفر اإلحصائيات المتعلقة تقريرسنة من فترة ال 70حوالي 

ديسمبر. ويحق للمكلفين  21يناير حتى  1من  تقريرسنة كاملة. وتمتد السنة الضريبية وفترة ال
 20إبريل من كل سنة، ودفع أية ضرائب غير مسددة حتى  20إيداع إقراراتهم الضريبية حتى 

الغرض العام الموحدة . ويتعين على الحكومة بموجب التشريع عرض البيانات المالية ذات يونيو
 مارس. 21والمدققة على السلطة التشريعية في موعد  أقصاه 

 
التي وقع فيها الحدث الخاضع للضريبة،  تقريرينبغي اإلعتراف بإيراد ضريبة الدخل في فترة ال .  4تنفيذ

الدخل الخاضع للضريبة. وحيث أن نظام إدارة الضرائب ال يمّكن الحكومة من  إكتسابأي 
ريبة الدخل مستحقة القبض بشكل مباشر إال بعد أن يتم إصدار بياناتها المالية ذات قياس ض

الغرض العام، فإن الحكومة تضع نموذجا  لقياس إيراد ضريبة الدخل مستحقة القبض بشكل غير 
مباشر. وتستخدم الحكومة تاريخ تحصيل ضريبة الدخل الذي بحوزتها في اإلحصائيات المتعلقة 

تقارنها بظواهر أخرى يمكن مالحظتها من أجل وضع نموذج موثوق. وقد بالضريبة حيث 
تتضمن الظواهر األخرى إحصائيات إقتصادية أخرى مثل إجمالي الناتج المحلي وظواهر مالية 
مثل أقساط ضريبة الدخل المقتطعة من قبل أرباب العمل وتحصيالت ضريبة المبيعات )في 
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يات المصرفية التي يجمعها البنك المركزي. وقد حال فرضت مثل هذه الضريبة( واإلحصائ
قتصاديين اإلحصائيين في وضع النموذج ويختبر المدقق إلتوظف هذه الحكومة مساعدة ا

 الخارجي صحة النموذج وفقا  لمعايير التدقيق الدولية والوطنية.
 

المستحقة لها خالل فترة  يمّكن النموذج المنشأة المعدة للتقارير من قياس األصول واإليرادات     .6تنفيذ
بشكل موثوق، والتي يتم اإلعتراف بها واإلفصاح عنها بعد ذلك في البيانات المالية ذات  تقريرال

الغرض العام. وتفصح مالحظات البيانات المالية ذات الغرض العام عن السياسات المحاسبية، 
تم تعديل تقديرات إيراد بما في ذلك أساس قياس إيراد ضريبة الدخل. وفي هذه الظروف، قد ي

واحدة في فترة الحقة. ويتم اإلعتراف بالتغييرات التي ُتجرى على  تقريرالضريبة المتعلقة بفترة 
السياسات المحاسبية  " 2التقديرات بأثر مستقبلي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
 

               ۳(56القيمة المضافة )الفقرة ضريبة 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة القيمة المضافة على كافة مؤسسات     .5تنفيذ

من القيمة المضافة ويقوم التجار بتحصيلها من العمالء  %16األعمال. وتبلغ هذه الضريبة 
كبيرة والمتوسطة الحجم تقديم إقرارات ضريبة القيمة )المكلفين( في وقت البيع. وعلى المنشآت ال

المضافة الكترونيا  إلى دائرة الضريبة أسبوعيا ؛ إال أنه يسمح لمؤسسات األعمال الصغيرة تقديم 
 إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل يدوي على أساس ربع سنوي.

 
عند وقوع الحدث  -فة مستحقة القبضضريبة القيمة المضا -تسيطر الحكومة على مورد معين    .7تنفيذ

الخاضع للضريبة وهو تنفيذ النشاط الخاضع للضريبة، أي بيع السلع والخدمات ذات القيمة 
. وتعترف الحكومة باألصول واإليرادات في البيانات المالية ذات تقريرالمضافة خالل فترة ال

اضع للضريبة، أو بعد ذلك، التي يحدث فيها النشاط الخ تقريرالغرض العام الخاصة بفترة ال
حالما تستطيع قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل موثوق. وفي العديد من الحاالت، ال تتزامن 

. وفي مثل هذه الظروف قد يتم تعديل تقديرات اإليراد تقريرفترة إيداع اإلقرار الضريبي مع فترة ال
غييرات في التقديرات بأثر مستقبلي وفقا  في فترة الحقة. ويتم اإلعتراف بالت تقريرالضريبي لفترة ال

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  " 2لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ." المحاسبية واألخطاء

 

 (56ضريبة السلع والخدمات )الفقرة 
ى مبيعات السلع تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة السلع والخدمات عل   .8تنفيذ

من قيمة السلع والخدمات المباعة. ويتعين على معظم  %10والخدمات. وتبلغ هذه الضريبة 
بائعي السلع والخدمات تقديم إقرارات ضريبة السلع والخدمات الكترونيا  إلى دائرة الضريبة 

لخدمات بشكل أسبوعيا . إال أنه ُيسمح لمؤسسات األعمال الصغيرة تقديم إقرارات ضريبة السلع وا
 يدوي على أساس ربع سنوي.

                                                 
 ستبدالهما ببعضهما البعض. إ" بحيث يمكن تستخدم بعض المناطق مصطلح "ضريبة القيمة المضافة" و"ضريبة السلع والخدمات  ۳
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عند وقوع الحدث  -ضريبة السلع والخدمات مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين    .9تنفيذ
. وتعترف تقريرالخاضع للضريبة وهو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خالل فترة ال

التي  تقريرت الغرض العام الخاصة بفترة الالحكومة باألصول واإليرادات في البيانات المالية ذا
تحدث فيها عمليات البيع أو الشراء، أو أنه في حال لم يكن من الممكن قياس الضريبة مستحقة 

، فيتم اإلعتراف باألصول واإليرادات الحقا  حالما تقريرالقبض بشكل موثوق في نهاية فترة ال
 موثوق.  يكون من الممكن قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل

 

 (56الرسم الجمركي )الفقرة 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( رسما  جمركيا  على كافة واردات السلع. وتختلف    .10تنفيذ

الرسوم باإلعتماد على نوع السلع المستوردة وُتحدد بمستويات معينة لضمان أن تكون السلع 
بالسلع المستوردة في مستودعات  حتفاظئة. ويتم اإلالمنتجة محليا  أرخص في سوق البيع بالتجز 

جمركية حتى يدفع المستورد الرسم المستحق. وُيطلب من المستوردين تقديم إقرارات إلى دائرة 
لكترونيا  إالجمارك حول عملية االستيراد ودفع الرسم فورا . ويقدم معظم المستوردين هذه اإلقرارات 

لألموال إلى دائرة الجمارك عند تفريغ السلع من  إلكترونية قبل وصول السلع ويقومون بتحويالت
 السفن أو الطائرات أو عند عبور القطارات أو الشاحنات الحدود الجمركية.

 
عند وقوع الحدث الخاضع للضريبة  -الرسم مستحق القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين  .11تنفيذ

الحكومة باألصول واإليرادات في البيانات وهو حركة السلع عبر الحدود الجمركية. وتعترف 
التي تعبر فيها السلع الحدود، أو بعد ذلك حالما  تقريرالمالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال

 يكون بإمكانها قياس الرسم مستحق القبض بشكل موثوق.
 

 (56ضريبة الوفاة )الفقرة 
على كافة األمالك التي  %40ر( ضريبة وفاة تبلغ تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقاري   .13تنفيذ

وحدة عملة. ويتعين على الممارسين الطبيين ومدراء  600.000يتم تقييمها بما يزيد عن 
دائرة الضريبة بكافة حاالت الوفاة. وبعد ذلك، يقوم مخمن الضرائب بتقييم مؤقت  تقريرالجنازات 

لدفع. وينبغي أن يقوم منفذو الوصية بإيداع قائمة لألمالك لتحديد ما إذا كانت الضريبة مستحقة ا
جرد باألمالك لدى دائرة الضريبة تحدد قيمة األمالك والرسوم المستحقة عليها. وال يمكن منح 
إثبات صحة الوصية حتى يتم دفع الضريبة كاملة. وبسبب التعقيدات التي تحصل في قانون 

تسوية األمالك وتحصيل الرسوم المستحقة  الوصايا واإلستئنافات المتكررة للتقييمات، فإن
 يستغرق عادة مدة أربع سنوات بالمتوسط.

 
عند وقوع الحدث الخاضع  -ضريبة الوفاة مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين   .12تنفيذ

للضريبة وهو وفاة شخص يملك ممتلكات خاضعة للضريبة. وتعترف الحكومة باألصول 
التي توفي فيها الشخص،  تقريرنات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة الواإليرادات في البيا

 أو بعد ذلك حالما يكون بإمكانها قياس األصول بشكل موثوق.
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 (56ضريبة الممتلكات )الفقرة 
من القيمة المخمنة للممتلكات  %1تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة تبلغ    .14تنفيذ

. وتُفرض يونيو 20إلى  يونيو 1الحكومة من  تقريري تقع ضمن حدودها. وتمتد فترة الت
مع  يوليوحيث يتم إرسال إشعارات التقييم إلى مالكي الممتلكات في  يوليو 21الضريبة في 

. وفي حال عدم دفع الضرائب في ذلك التاريخ، يتكبد مالكو أغسطس 21إستحقاق الدفع بحلول 
من المبلغ غير المسدد شهريا . ويسمح قانون  %2فعات أسعار فائدة بنسبة الممتلكات غرامة د

 الضريبة أن تقوم الحكومة بمصادرة وبيع ملكية ما من أجل تحصيل الضرائب غير المسددة.
 

عند وقوع الحدث  -ضريبة الممتلكات مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين   .16تنفيذ
. وتعترف الحكومة يوليو 21 -التاريخ الذي تفرض فيه الضرائب اءإنقضالخاضع للضريبة وهو 

التي صادف  تقريرباألصول واإليرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
 فيها ذلك التاريخ.

 

 (55مقبوضات ضريبة الدخل مقدما  )الفقرة 
ضريبة دخل على كافة المقيمين داخل حدودها.  تفرض الحكومة "أ" )المنشأة المعدة للتقارير(   .15تنفيذ

ديسمبر. وعلى المكلفين الذين  21إلى  يناير 1من  تقريروتمتد فترة إستحقاق الضريبة وفترة ال
ديسمبر من السنة التي  34يعملون لحسابهم الخاص دفع تقدير لضريبة دخلهم للسنة بحلول 

لضريبة هذا التقدير على أنه المبلغ المستحق تسبق بداية السنة الضريبية مباشرة. ويحدد قانون ا
 34عن آخر تقييم مستكمل باإلضافة إلى عشر المبلغ، إال في حال تقديم المكلف تفسيرا  قبل 

ديسمبر بشأن دفع مبلغ أقل )ُتطبق العقوبات إذا ثبت أن تقييم المكلف أقل بكثير من المبلغ 
ة، يودع المكلفون الذين يعملون لحسابهم الخاص النهائي الواجب أداؤه(. وبعد نهاية فترة الضريب

 إقراراتهم الضريبية ويستلمون األموال المستردة أو يدفعون ضريبة إضافية للحكومة.
 

ديسمبر  34تعتبر الموارد المقبوضة من المكلفين الذين يعملون لحسابهم الخاص بحلول    .17تنفيذ
للسنة التالية. أما الحدث الخاضع للضريبة مقبوضات مستلمة مقدما  مقابل الضرائب المستحقة 

الدخل خالل فترة فرض الضرائب التي لم تبدأ بعد. وتعترف المنشأة المعدة للتقارير  إكتسابفهو 
 بزيادة في األصول )النقد في البنك( وزيادة في اإللتزام )المقبوضات المستلمة مقدما (.

 

 (75، 15-14لفقرات المنح إلى مستوى آخر في الحكومة ألغراض عامة )ا
مليون وحدة عملة لحكومة محلية تقع في  10تقدم الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة( منحة بمبلغ     .18تنفيذ

يا  واقتصاديا . ويتعين على الحكومة المحلية )المنشأة المعدة للتقارير( إجتماعمنطقة محرومة 
تملك موارد غير كافية لتنفيذ كافة هذه  ية متنوعة؛ إال أنهاإجتماعبموجب دستورها تنفيذ برامج 

البرامج دون مساعدة. وال يوجد بنود إشتراطية مرتبطة بالمنحة. وعلى كافة الحكومات المحلية 
 إعداد وعرض بيانات مالية مدققة ذات غرض عام.
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عتراف ليس هناك بنود إشتراطية مرتبطة بهذه المنح، كما ال يوجد واجب أداء، لذلك يتم اإل   .19تنفيذ
يرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة  بالتحويالت على أنها أصول وا 

 التي يتم فيها قبض التحويالت أو إستحقاق قبضها من قبل الحكومة المحلية. تقريرال
 

 (36-30التحويل وفق بنود إشتراطية ال تحقق تعريف الشرط )الفقرات 
ي إجتماعمليون وحدة عملة إلى منشأة إسكان  60لية بتحويل نقدي مقداره تقوم الحكومة المح .30تنفيذ

 -تابعة لحكومة الوالية مشترطة بأنها:
وحدة أخرى إلى جانب  1.000ي من خالل إضافة جتماعستزيد رأسمال اإلسكان اإل (أ)

 أي زيادات أخرى مخطط لها؛ أو

 ي.جتماعاإلسكان اإلستستخدم التحويل النقدي بطرق أخرى لدعم أهدافها المتعلقة ب (ب)
 

في حال عدم تحقيق أي من هذين البندين اإلشتراطيين، فإنه يجب أن ترجع المنشأة المنقول 
 إليها المبلغ النقدي للحكومة الوطنية.

 
ي التابعة لحكومة الوالية بزيادة في األصل )النقد( واإليراد بمبلغ جتماعتعترف منشأة اإلسكان اإل   .31تنفيذ

ويرد نص البنود اإلشتراطية في إتفاقية التحويل بشكل عام بحيث ال ُيفرض  وحدة عملة. 60
ويتم فرض واجب األداء وفق التكليف التشغيلي للمنشأة  -واجب أداء على المنشأة المنقول إليها

 وليس وفق بنود التحويل.
 

 (75و 19التحويل إلى جامعة حكومية مع فرض قيود )الفقرتان 
هكتار من األراضي في مدينة كبيرة لجامعة  300مة الوطنية )الجهة الناقلة( بتحويل تقوم الحكو    .33تنفيذ

معينة )المنشأة المعدة للتقارير( من أجل تأسيس حرم جامعي. وتنص إتفاقية التحويل على 
إستخدام األرض لتأسيس حرم جامعي ولكنها ال تنص على إرجاع قطعة األرض في حال عدم 

 إستخدامها لهذا الغرض.
 

التي تحصل  تقريرتعترف الجامعة بقطعة األرض كأصل في بيان المركز المالي الخاص بفترة ال   .32تنفيذ
فيها الجامعة على السيطرة على قطعة األرض. وينبغي اإلعتراف بقطعة األرض بقيمتها العادلة 

ت". وال يلبي "الممتلكات والمصانع والمعدا 17وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
القيد تعريف اإللتزام أو معايير اإلعتراف به كإلتزام. ولذلك تعترف الجامعة باإليراد فيما يتعلق 

التي يتم فيها اإلعتراف بقطعة  تقريربقطعة األرض في بيان األداء المالي الخاص بفترة ال
 األرض كأصل. 

 

 (18-17 المنح إلى مستوى آخر في الحكومة وفق شروط )أنظر الفقرتان
مليون وحدة عملة لحكومة إقليمية )المنشأة المعدة  10تمنح الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة(    .34تنفيذ

للتقارير( لتستخدمها في تحسين وصيانة أنظمة النقل العامة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي 
إلنشاء سكة  %40لتحديث سكة الحديد القائمة ونظام الترام،  %40إستخدام األموال كاآلتي: 

لمشتريات وتحسينات قاطرات السكة الحديدية. وبموجب  %30حديد جديدة أو نظم ترام جديدة، 
بنود المنحة، يمكن إستخدام األموال كما هو منصوص عليه فقط ويتعين على الحكومة اإلقليمية 
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ال المنحة. تضمين مالحظة في بياناتها المالية المدققة ذات الغرض العام توضح كيفية إنفاق أمو 
وتقتضي اإلتفاقية إنفاق المنحة كما هو محدد في السنة الحالية أو إرجاعها إلى الحكومة 

 الوطنية.
 

تعترف الحكومة اإلقليمية بأموال المنحة كأصل. كما تعترف الحكومة اإلقليمية بإلتزام معين فيما    .36تنفيذ
لشرط، أي عندما يقدم نفقات مصادق يتعلق بالشرط المرفق بالمنحة. وحيث يحقق اإلقليم هذا ا

التي يتم  تقريرعليها، فإنه يخفض اإللتزام ويعترف باإليراد في بيان األداء المالي الخاص بفترة ال
 تسوية اإللتزام فيها. 

 

 (8منح البحوث )عبارة عن معاملة تبادلية في جوهرها ( )الفقرة 
يف )الجهة الناقلة( أمواال  لجامعة حكومية )المنشأة تمنح شركة كبيرة تقوم بصنع منتجات التنظ   .35تنفيذ

المعدة للتقارير( للقيام ببحث حول فعالية مركبات كيماوية معينة في إزالة الرسم على الجدران 
بسرعة. وتشترط الشركة بأن تتم مشاركة نتائج البحث معها قبل إعالنها للعامة وأنه يحق لها 

 ب. تقديم طلب براءة فيما يتعلق بالمرك
 

تعتبر هذه معاملة تبادلية، حيث تقدم الجامعة مقابل "المنحة" خدمات البحث وأصال  غير    .37تنفيذ
وهو حق االنتفاع من نتائج البحث )منفعة إقتصادية مستقبلية(. وينطبق معيار  -ملموس

 ة الدوليومعيار المحاسب "اإليراد من المعامالت التبادلية" 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 هذه المعاملة.الذي يطبق على  "األصول غير الملموسة" 21في القطاع العام 

 

 (87-84اإلعفاء من الديون )الفقرات 
مليون وحدة  30تقرض الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة( حكومة محلية )المنشأة المعدة للتقارير(  .38تنفيذ

إجراء تغيير على السياسة، تقرر الحكومة عملة لتمكينها من بناء محطة معالجة مياه. وبعد 
الوطنية اإلعفاء من تسديد القرض. وليس هناك بنود إشتراطية مرفقة باإلعفاء من تسديد 
القرض. وترسل الحكومة الوطنية إلى الحكومة المحلية وتعلمها بقرارها؛ كما ترفق وثائق القرض 

 التي تم تذييلها بعبارة أنه تم التنازل عن القرض.
 

عندما تستلم الحكومة المحلية الرسالة والوثائق من الحكومة الوطنية التي تنقل هذا القرار، فإنها  .39فيذتن
تلغي اإلعتراف باإللتزام المتعلق بالقرض وتعترف باإليراد في بيان األداء المالي الخاص بفترة 

 التي يتم فيها إلغاء اإلعتراف باإللتزام. تقريرال
 

 (41-29، 11-8اصر تبادلية وغير تبادلية )الفقرات شراء ممتلكات ذات عن
وحدة  100.000تشتري مدرسة حكومية )المنشأة المعدة للتقارير( قطعة أرض قيمتها العادلة  .20تنفيذ

وحدة عملة من حكومة محلية. وتستنتج المنشأة المعدة للتقارير بأن  60.000عملة بقيمة 
، األول عنصر تبادلي واآلخر غير تبادلي. ويتضمن المعاملة غير التبادلية تتألف من عنصرين

وحدة عملة، أما العنصر  60.000أحد العنصرين شراء نصف حصة في قطعة األرض مقابل 
 اآلخر فهو معاملة غير تبادلية تحول النصف المتبقي من قطعة األرض إلى المدرسة.
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التي  تقريرلغرض العام الخاصة بفترة التعترف المدرسة الحكومية في بياناتها المالية ذات ا   .21تنفيذ
 60.000وحدة عملة )بتكلفة مقدارها  100.000تحدث فيها المعاملة بقطعة األرض بقيمة 

وحدة عملة( وبتخفيض في أصولها "النقد" بمقدار  60.000وحدة عملة وتحويل مقداره 
وحدة عملة  60.000وحدة عملة كما تعترف باإليراد من معاملة غير تبادلية بمقدار  60.000

 )القيمة العادلة المعترف بها للزيادة في صافي األصول(.
 

 (93-90التركة المقترحة )الفقرات 
عاما  )الجهة الناقلة( بتسمية الجامعة  36تقوم خريجة جديدة من جامعة حكومية تبلغ من العمر    .23تنفيذ

ول. ويتم إعالم الجامعة بذلك. وهذه )المنشأة المعدة للتقارير( في وصيتها على أنها المستفيد األ
وحدة  600.000الخريجة غير متزوجة وليس لديها أطفال ولديها أمالك تبلغ قيمتها حاليا 

 عملة.
 

ال تعترف الجامعة الحكومية بأي أصل أو إيراد في بياناتها المالية ذات الغرض العام للفترة التي  .22تنفيذ
سابق للتركة هو وفاة الوصي )الجهة الناقلة(، األمر الذي تمت فيها كتابة الوصية. إن الحدث ال

 لم يحدث بعد.
 

 (104يوم مفتوح عبر التلفاز بغرض إنشاء مستشفى حكومي )الفقرة  -التعهد
يوما  مفتوحا  لجمع األموال بغرض إنشاء  30×6يوليو  20تجري محطة تلفزيونية محلية مساء   .24تنفيذ

السنوي للمستشفى الحكومي   تقريرللتقارير(. ويصادف تاريخ ال مستشفى حكومي )المنشأة المعدة
يوليو. ويقوم مشاهدو التلفاز باالتصال أو إرسال بريد الكتروني متعهدين بإرسال تبرعات  20

مليون وحدة عملة. وال تكون  3بمبالغ محددة من المال. وفي نهاية هذا اليوم، تم التعهد بمبلغ 
ة على أولئك األشخاص الذين يقومون بالتعهد. وتشير التجارب التبرعات المتعهد بها ملزم

من التبرعات المتعهد  %76المماثلة في مثل هذه األنشطة إلى أنه يتم الحصول على ما يقارب 
 بها.

 

ال يعترف المستشفى الحكومي بأي مبلغ في بياناته المالية ذات الغرض العام فيما يتعلق  .26تنفيذ
المنشأة على الموارد المتعلقة بالتعهد ألنها ال تستطيع منع أو تنظيم  بالتعهدات. وال تسيطر

وصول الناقلين المحتملين إلى المنافع اإلقتصادية أو الخدمات المستقبلية المحتملة للموارد 
المتعهد بها، ولذلك ال تستطيع اإلعتراف باألصل أو اإليراد ذي العالقة إلى أن يصبح التبرع 

 ع.ملزما  على المتبر 
 

 (89-88الغرامات )الفقرتان 
تم اتهام شركة كبرى بتلويث نهر معين. وكعقوبة على ذلك، يتعين عليها تنظيف التلوث ودفع   .25تنفيذ

مليون وحدة عملة. وهذه الشركة هي في وضع مالي سليم وقادرة على دفع  60غرامة مقدارها 
 الغرامة. وأعلنت الشركة بأنها لن تستأنف القضية.
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يراد بقيمة    .27يذتنف مليون وحدة  60تعترف الحكومة )المنشأة المعدة للتقارير( بمبلغ مستحق القبض وا 
 التي يتم فيها فرض الغرامة. تقريرعملة في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال

 

 (83-75بها )الفقرات  فالمساعدات الخارجية المعتر 
وطنية "أ" )المنشأة المعدة للتقارير( إتفاقية مساعدات خارجية مع الحكومة تبرم الحكومة ال   .28تنفيذ

الوطنية "ب"، التي تزود الحكومة الوطنية "أ" بمنح مساعدات تنموية لدعم أهداف الحكومة 
الوطنية "أ" المتعلقة بالصحة خالل فترة مدتها سنتين. وتعتبر إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة 

ين. وتحدد اإلتفاقية تفاصيل المساعدات التنموية التي ستحصل عليها الحكومة على كال الطرف
 مليون وحدة عملة. 6الوطنية "أ". وتقيس الحكومة "أ" القيمة العادلة لهذه المساعدات بمبلغ 

 

عندما تصبح إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة، تعترف الحكومة الوطنية "أ" بأصل )مستحق    .29تنفيذ
ض( لمبلغ الخمس مليون وحدة عملة، وتعترف بإيراد بنفس المبلغ. وتلبي الموارد تعريف القب

األصل ومعايير اإلعتراف عندما تصبح اإلتفاقية ملزمة. وليس هناك شروط مرفقة بهذه اإلتفاقية 
 تقتضي من المنشأة اإلعتراف بإلتزام معين.

 

 (97-92، 75إيراد وكالة المعونات )الفقرات 
تعتمد وكالة المعونات على تمويل من مجموعة حكومات. وقد وقعت الحكومات على إتفاقية    .40تنفيذ

رسمية تحدد النسبة التي ستمولها كل حكومة في موازنة وكالة المعونات المصادق عليها. ويمكن 
أن تستخدم وكالة المعونات هذه األموال فقط من أجل تلبية مصاريف سنة الموازنة التي ُتمنح 

يناير. وتتم المصادقة على  1أجلها هذه األموال. وتبدأ السنة المالية لوكالة المعونات في من 
السابق ويتم إرسال الفواتير بالبريد اإللكتروني إلى الحكومات  أكتوبرموازنة وكالة المعونات في 

ية أيام من المصادقة على الموازنة. وتقوم بعض الحكومات بالدفع قبل بدا 10المختلفة بعد 
إلى التجارب  السنة المالية أما البعض اآلخر فيقوم بالدفع خالل السنة المالية. ومع ذلك واستنادا  

السابقة، تميل بعض الحكومات إلى عدم دفع ما يستحق عليها دفعه خالل السنة المالية أو في 
 أي وقت مستقبلي.

 

 -مة للمبالغ وتوقيت الدفعات كاآلتي:، كانت الصورة العا30×8وفيما يتعلق بسنة الموازنة    .41تنفيذ
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 )مليون وحدة عملة( 
 66  30×7أكتوبر  34الموازنة المصادق عليها في 
 66 30×7نوفمبر  4المبلغ الصادر به فاتورة في 

 16 30×7ديسمبر  21التحويالت المقبوضة كما في 
 28 30×8التحويالت المقبوضة خالل عام 

ومن غير  30×8ديسمبر  21م قبضها بحلول المبالغ التي لم يت
 من المحتمل قبضها 

3 

        

مليون وحدة عملة فيما يخص مبلغ  16بأصل مقداره  30×7تعترف وكالة المعونات في عام    .43تنفيذ
 إستالم، ألنها تسيطر على األصل عندما يتم 30×8التحويالت المقبوضة قبل بداية عام 

يداعه في حسابها البنكي. كما يتم اإلعتراف بإلتزام مقابل بقيمة  مليون وحدة عملة  16التحويل وا 
يراد مستلم مقدما .  وا 

 
مليون وحدة عملة.  62، تعترف وكالة المعونات بإيراد من التحويالت مقداره 30×8في عام    .42تنفيذ

مليون  66ن إصدار فاتورة بمبلغ وفي مالحظات بياناتها المالية ذات الغرض العام، تفصح ع
نشاء مخصص بقيمة   مليون وحدة عملة للديون المشكوك في تحصيلها. 3وحدة عملة وا 

 
 (97-92، 43السلع العينية المعترف بها كإيراد )الفقرات 

شركة وكالة  -لدى الحكومة الناقلة "أ" ترتيب مع المنشأة المعدة للتقارير في القطاع العام   .44تنفيذ
حيث تقدم الحكومة "أ" األرز للوفاء بتعهداتها المالية تجاه وكالة المعونات. واستنادا  -عوناتالم

إلى االختالف في األداء السابق للحكومة "أ" فيما يتعلق بالوفاء بتعهداتها، تبنت وكالة المعونات 
ي وعدت األرز الذ إستالمسياسة محاسبية تقضي عدم اإلعتراف باألصل واإليراد إلى أن يتم 

وحدة عملة خالل عام  200.000بتسليمه. وتتعهد الحكومة "أ" بتزويد وكالة المعونات بمبلغ 
يناير  13طن من األرز إلى وكالة المعونات في  1000. وتحول الحكومة "أ" الحقا  30×6
. ويتم تحويل األرز في أحد الموانئ الموجودة في موطن المنشأة الناقلة. ووفقا  لتفاصيل 30×6

إتفاقية التمويل المبرمة بين وكالة المعونات والحكومة "أ"، يتم تقييم األرز حسب المبلغ المتفق 
طن من األرز يحرر  100وحدة عملة للطن الواحد، حيث أن تحويل  200عليه مسبقا  وهو 

ومارس  فبرايروحدة عملة. وخالل  200.000الحكومة "أ" بشكل كامل من تعهدها المالي البالغ 
، تقدم وكالة المعونات األرز إلى شبكة من وكاالت التوزيع المحلية في الدولتين 30×6ام من ع

 "ب" و "ج" من أجل تلبية احتياجات الشعب الجائع.
 

 وحدة عملة  380.000طن من األرز:  1.000، كان سعر السوق لـ 30×6يناير  13في    .46تنفيذ
وحدة عملة  240.000وق السلع الدولية؛ وحدة عملة في س 360.000في دولة الحكومة "أ"؛ 

 وحدة عملة في الدولة المنقول إليها "ج". 400.000في الدولة المنقول إليها "ب"؛ 
 

يجب تحديد القيمة العادلة لألرز وقت التبرع لقياس اإليراد الذي تعترف به وكالة المعونات.    .45تنفيذ
 200معونات، والتي تسمح بتقييم األرز بسعر وتعتمد اإلتفاقية المالية بين المتبرع ووكالة ال

وحدة عملة للطن الواحد، على إتفاقية خاصة بين الطرفين وال تعكس بالضرورة القيمة العادلة 
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لألرز. ولدى كل من وكالة المعونات والحكومة المتبرعة "أ" خيار شراء األرز في السوق العالمي 
أسعار السوق في مختلف الدول معرضة وحدة عملة. ويبدو أن  360.000بسعر أقل يبلغ 

إما نتيجة للحواجز التجارية أو التشوهات المؤقتة في الدول المنقول إليها بسبب النقص  -للتذبذب
الحاد في األغذية، وقد ال تعكس تحويال  بين مشتٍر وبائع مطلعين وراغبين في سوق منتظم. 

ملة هي القيمة األكثر موثوقية وحدة ع 360.000ولذلك، فإن سعر السوق العالمي البالغ 
ومالئمة للقيمة العادلة لألرز المتبرع به. وتعترف وكالة المعونات بزيادة في األصل )مخزون 

يراد يبلغ  وحدة عملة في بياناتها المالية ذات الغرض العام الخاصة بالسنة  360.000األرز( وا 
 التحويل. إستالمالتي يتم فيها 

 

 (108، 103-98نية غير المعترف بها )الفقرات اإلفصاح عن الخدمات العي
تقتضي السياسات المحاسبية لمستشفى حكومي )المنشأة المعدة للتقارير( اإلعتراف بالخدمات    .47تنفيذ

يرادات عندما تحقق تعريف األصل ومعايير اإلعتراف بها كأصل.  التطوعية المستلمة كأصول وا 
ن برنامج منظم. ويتلخص الهدف الرئيسي للبرنامج ويدرج المستشفى خدمات المتطوعين كجزء م

في تعريض المتطوعين لبيئة المستشفى وتشجيع التمريض كمهنة. ويجب أن يبلغ المتطوعون 
عاما  على األقل وعليهم أوال  التعهد وفق إلتزام مدته ستة أشهر بالعمل في مناوبة صباحية  15

مناوبة األولى لكل متطوع من جلسة تدريبية ساعات في األسبوع. وتتألف ال 4أو مسائية لمدة 
وتعريفية حول المستشفى. وتسمح العديد من المدارس الثانوية المحلية أن يقوم الطالب بهذا 
العمل كجزء من برنامجهم التعليمي. ويعمل المتطوعون تحت إشراف ممرضة مسجلة ويقومون 

ءة للمرضى. وال يدفع المستشفى بالمهام غير المتعلقة بالتمريض مثل زيارة المرضى والقرا
الحكومي للمتطوعين كما ال يقوم بإشراك الموظفين في تنفيذ عمل المتطوعين في حال عدم 

 توفرهم.
 

يحلل المستشفى إتفاقياته مع المتطوعين ويتوصل إلى أنه يملك سيطرة كافية على الخدمات    .48تنفيذ
قل من عمل المتطوع الجديد من أجل تلبية المقدمة من قبل المتطوع في أول ستة أشهر على األ

تعريف السيطرة على األصل. كما يتوصل المستشفى أيضا  إلى أنه يحصل على خدمات 
مستقبلية متوقعة من المتطوعين، ما يحقق تعريف األصل. ومع ذلك، فإنه يتوصل إلى أنه ال 

ل موثوق ألنه ال يوجد يستطيع قياس القيمة العادلة للخدمات المقدمة من قبل المتطوعين بشك
مناصب مماثلة مدفوعة األجر في المستشفى أو في مرافق الرعاية الصحية أو رعاية المجتمع 
األخرى في المنطقة. وال يعترف المستشفى بالخدمات العينية التي يقدمها المتطوعون، ولكنه 

ف للخدمات ووص تقريريفصح عن عدد ساعات الخدمة التي يقدمها المتطوعون أثناء فترة ال
 المقدمة.
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 (28-27مساهمات المالكين )الفقرتان 
، شكلت المدن المتجاورة آلتوناي وبيروليني وكادومي محطة ثالثية لتوليد 30×0في عام    .49تنفيذ

الكهرباء )المنشأة المعدة للتقارير(. ويعتبر عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء ملزما على 
ة مكافئة يمكن تغييرها فقط من خالل االتفاق. وتساهم كل حكومات المدن وينص على ملكي

مليون وحدة عملة من أجل إنشاء محطة توليد الكهرباء. وتلبي هذه المساهمات  36مدينة بمبلغ 
تعريف مساهمة المالكين، التي تعترف بها المنشأة على أنها كذلك. كما ينص عقد التأسيس 

لتناسب مع ملكيتها. ويساوي سعر الشراء التكاليف على أن تشتري المدن نتاج هذه المحطة با
، توافق مدينة بيروليني على إنشاء جهاز صهر األلمونيوم في 30×9الكاملة لإلنتاج. وفي عام 

المدينة األمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة طلب المدينة على الكهرباء. وتوافق المدن الثالثة على 
مساهمات من  إستالمأجل السماح لمدينة بيروليني ب تعديل عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء من

المانحين لتمكينها من إنشاء طاقة توليد إضافية. وبعد تقييم مستقل لمحطة توليد الكهرباء، توافق 
مليون وحدة عملة من المالكين ورفع حصتها  60المدن على أن تستلم بيروليني مساهمة مقدارها 

 . %36.06ل من مدينتي آلتوناي وكادومي بنسبة ك إحتفاظ، مع %49.9من الملكية إلى 
 

عندما يصبح تعديل عقد التأسيس ملزما ، ستعترف محطة توليد الكهرباء بزيادة في األصول  .60تنفيذ
مليون وحدة عملة )نقدا  أو كمساهمة من المالكين مستحقة القبض( وبمساهمة من  60مقدارها 

 مليون وحدة عملة.  60المالكين مقدارها 
 

 (36-30بند إتفاقية المنح الذي ال يقتضي اإلعتراف بإلتزام )الفقرات 
تحصل دائرة الحدائق الوطنية )المنشأة المعدة للتقارير( في الدولة "أ" على منحة بمبلغ    .61تنفيذ

وحدة عملة من وكالة المعونات ثنائية األطراف في الدولة "ب". وتنص إتفاقية  600.000
لمنحة في إصالح المناطق الخالية من األشجار في المحميات البرية المنح على إستخدام ا

القائمة في الدولة "أ"، ولكن في حال عدم إستخدام األموال للغرض المذكور، يجب إرجاعه 
إلى الدولة "ب". وتكون بنود إتفاقية المنحة قابلة للتنفيذ في محاكم الدولة "أ" ومحاكم العدل 

ثالثة عشر التي تحصل فيها دائرة الحدائق الوطنية على منحة من الدولية. وهذه هي السنة ال
هذا النوع من نفس الجهة الناقلة. ولم ُتستخدم المنحة كما هو منصوص عليه في السنوات 

ت إلستمالك قطع إضافية من األراضي المجاورة للحدائق الوطنية إستخدمالماضية، ولكنها 
دائرة الحدائق الوطنية بأي إصالح للمناطق من أجل دمجها في هذه الحدائق. ولم تقم 

الخالية من األشجار في السنوات الثالثة عشرة الماضية. وتعي وكالة المعونات ثنائية 
 األطراف في الدولة "ب" مخالفة بند اإلتفاقية.

 
قابلة  تحلل دائرة الحدائق الوطنية المعاملة وتتوصل إلى أنه على الرغم من أن بنود اإلتفاقية   .63تنفيذ

لعدم  للتنفيذ، ألن وكالة المعونات ثنائية األطراف لم تنفذ هذا الشرط فيما ما مضى ونظرا  
وجود أي مؤشر على أنها ستقوم بذلك، تعتبر البنود بنودا  إشتراطية وشروطا  من ناحية 
الشكل وليس من ناحية المضمون. وتعترف دائرة الحدائق العامة بزيادة في األصل )النقد في 

يراد من المنحة؛ ولكنها ال تعترف بإلتزام.ا  لبنك( وا 
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 (108-105اإلفصاحات في البيانات المالية الخاصة بالحكومة "أ" )الفقرات 
، تعد وتعرض الحكومة "أ" البيانات المالية 30×3ديسمبر  21فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  . 62تنفيذ

قطاع العام للمرة األولى. وستقوم باإلفصاحات المعدة وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في ال
 التالية في بياناتها المالية: 
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 بيان األداء المالي 
 

      3×30 
 )بآالف وحدة عملة(

1×30 
 )بآالف وحدة عملة(

   اإليراد من المعامالت غير التبادلية
   إيراد الضرائب

 ××× ××× (8و 4إيراد ضريبة الدخل )مالحظة    

 ××× ××× (6ة السلع والخدمات )مالحظة ضريب    

 ×× ×× (5ضريبة التركات )مالحظة     

   إيراد التحويل
 ××× ××× (7)مالحظة  تحويالت من حكومات أخرى    

 × × (12الهدايا والتبرعات والسلع العينية )مالحظة     

 × × (15و 16الخدمات العينية )مالحظة     

 بيان المركز المالي
   ول المتداولةألصا

 النقد المودع لدى البنك
 

×× ×× 

   الضرائب مستحقة القبض
 ×× ×× (6ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض )مالحظة     

   التحويالت مستحقة القبض
التحويالت مستحقة القبض من الحكومات األخرى     

 (7)مالحظة 
× × 

 

 األصول غير المتداولة 
  

 ××× ××× (11 األراضي )مالحظة

 ×× ×× (14و 13المصانع والمعدات )المالحظتان 
 

 اإللتزامات المتداولة
  

اإللتزامات المعترف بها بموجب إتفاقيات التحويل )مالحظة 
10) 

×× ×× 

   المقبوضات المستلمة مقدما  
 × × الضرائب    

 × × التحويالت    
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 مالحظات البيانات المالية
 ةالسياسات المحاسبي

 

 اإلعتراف باإليراد من معامالت غير تبادلية
يتم اإلعتراف باألصول واإليرادات الناشئة من المعامالت الضريبية وفقا  لمتطلبات معيار  .1

"اإليراد من المعامالت غير التبادلية )الضرائب  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 
نتقالية الواردة في ذلك المعيار فيما يتعلق . إال أن الحكومة تستفيد من األحكام اإلوالتحويالت("

 بضرائب الدخل وضرائب التركات.
 

وبعيدا  عن ضرائب الدخل وضرائب التركات، يتم اإلعتراف باألصول واإليرادات الناشئة من 
المعامالت الضريبية في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة، شريطة أن تلبي األصول 

ايير اإلعتراف بها كأصل. ويتم اإلعتراف بضرائب الدخل وضرائب التركات تعريف األصل ومع
 (.5و 4دفعة الضريبة )أنظر المالحظتين  إستالمفي الفترة التي يتم فيها 

 

يتم اإلعتراف باألصول واإليرادات الناشئة من معامالت التحويل في الفترة التي يصبح فيها اتفاق  .3
لق ببعض الخدمات العينية. وتعترف الحكومة فقط بالخدمات التحويل ملزما ، باستثناء ما يتع

ها كجزء من برنامج منظم والتي بإمكانها أن تحدد قيمتها العادلة بالرجوع إستالمالعينية التي يتم 
 إلى أسعار السوق. وال يتم اإلعتراف بالخدمات العينية األخرى.

 

قيقها إرجاع الموارد المنقولة، عندما يكون التحويل خاضعا  لشروط تقتضي في حال عدم تح .2
 تعترف الحكومة بإلتزام معين إلى أن يتم تحقيق الشرط.

 

 أساس قياس الفئات الرئيسية لإليراد المتأتي من معامالت غير تبادلية
 الضرائب

. تقريريتم قياس إيراد ضريبة الدخل بالقيمة اإلسمية للنقد والنقد المعادل المقبوض أثناء فترة ال .4
كومة حاليا  بوضع نموذج إحصائي لقياس إيراد ضريبة الدخل على أساس اإلستحقاق. وتقوم الح

باإلضافة إلى  19×3ويستخدم هذا النموذج إحصائيات الضرائب التي تم جمعها منذ عام 
جمالي الناتج المحلي ومؤشرات  معلومات إحصائية أخرى بما في ذلك متوسط األرباح أسبوعيا  وا 

منتجين. وتتوقع الحكومة أن هذا النموذج سيمّكنها من قياس إيراد ضريبة أسعار المستهلكين وال
. وال 30×4ديسمبر  21المنتهية في  تقريرالدخل بشكل موثوق على أساس اإلستحقاق لفترة ال

 تعترف الحكومة بأي مبلغ فيما يتعلق بضرائب الدخل مستحقة القبض.
 

لسلع والخدمات مبدئيا  بالقيمة العادلة لألصول يتم قياس األصول واإليرادات الناشئة من ضريبة ا .6
، وبشكل أساسي النقد والنقد المعادل وضريبة السلع تقريرالمستحقة للحكومة خالل فترة ال

والخدمات مستحقة القبض. ويتم جمع المعلومات من إقرارات ضريبة السلع والخدمات التي يقدمها 
ر إستحقاقها للحكومة. ولدى المكلفين نسبة إلتزام المكلفون خالل السنة وغيرها من المبالغ المقد

. 30×0مرتفعة ونسبة خطأ متدنية بإستخدام نظام اإلقرارات االلكتروني الذي تم إنشاؤه في عام 
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ولقد مّكنت نسب اإللتزام المرتفعة ونسب الخطأ المتدنية الحكومة من وضع نموذج إحصائي 
 موثوق لقياس اإليراد المستحق من الضريبة.

 
إن ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض هي تقدير للمبلغ المستحق من الضرائب التي تُنسب 

، مطروحا  منها مخصص 30×3ديسمبر  21والتي تبقى غير مدفوعة في  تقريرإلى فترة ال
 الديون المعدومة. 

 

على كافة أمالك المتوفى إال أنه يتم إعفاء أول  %40يتم فرض ضريبة التركات بنسبة  .5
وحدة عملة من قيمة كل ملكية من الضريبة. ويتم قياس األصول واإليرادات من  400.000

، أو بالقيمة العادلة كما في تاريخ تقريرضرائب التركات بالقيمة اإلسمية للنقد المستلم خالل فترة ال
إستمالك أصول أخرى مستلمة خالل الفترة، كما هو محدد بالرجوع إلى تقييمات السوق أو من 

 ل تثمين مستقل من قبل أحد أعضاء مهنة التقييم.خال
 

 إيراد التحويل

يتم قياس األصول واإليرادات المعترف بها نتيجة لتحويل معين بالقيمة العادلة لألصول المعترف  .7
بها في تاريخ اإلعتراف. ويتم قياس األصول النقدية بقيمتها اإلسمية إال إذا كانت القيمة الزمنية 

يث يتم في هذه الحالة إستخدام القيمة الحالية وحسابها بإستخدام معدل خصم لألموال هامة، ح
باألصول. ويتم قياس األصول غير النقدية بقيمتها العادلة  حتفاظيعكس المخاطرة الكامنة في اإل

التي يتم تحديدها بالرجوع إلى قيم السوق الملحوظة أو من خالل تثمين مستقل من قبل أحد 
يم. ويتم اإلعتراف بالذمم المدينة عند إبرام اتفاق تحويل ملزم دون أن يتم أعضاء مهنة التقي

 نقد أو أصول أخرى. إستالم
 

 الضرائب غير القابلة للقياس بشكل موثوق في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة
الفترة إن الحكومة غير قادرة على قياس األصول الناشئة من ضريبة الدخل بشكل مباشر خالل  .8

التي يجني فيها كافة المكلفين دخال  ولذلك فإنها تستفيد من األحكام اإلنتقالية الواردة في معيار 
"اإليراد من المعامالت غير التبادلية )الضرائب  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يكتسب فيها لوضع نموذج لقياس اإليراد الضريبي بشكل غير مباشر في الفترة التي  والتحويالت("
المكلفون دخلهم. وتتوقع الحكومة بأنها ستكون قادرة على قياس ضريبة الدخل بشكل موثوق على 

 . 30×4ديسمبر  21المنتهية في  تقريرأساس اإلستحقاق بإستخدام النموذج لفترة ال
 

فإن  فيما يتعلق بضرائب التركات، ونظرا  للمستويات الحالية المرتفعة لعدم اإللتزام بالقانون، .9
الحكومة غير قادرة على قياس مبلغ األصول واإليرادات المستحقة في الفترة التي يتوفى فيها 
الشخص الذي يملك ممتلكات خاضعة للضريبة. ولذلك، تعترف الحكومة بضرائب التركات عندما 
تستلم دفعة ضريبة. وتستمر دائرة الضريبة في العمل من أجل وضع أسلوب موثوق لقياس 

 ستحقة القبض واإليرادات في السنة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة.األصول م
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 اإللتزامات المعترف بها فيما يتعلق بالتحويالت

وحدة عملة مرتبط بتحويل  ××.000، اعترفت الحكومة بإلتزام مقداره 30×3ديسمبر  21في  .10
ر دفعة نقدية، ومع ديسمب 21إليها يشترط فيه بناء مستشفى حكومي. واستلمت الحكومة في 

 20ذلك، لم يبدأ إنشاء المستشفى حتى اآلن، رغم أنه تمت الدعوة إلى تقديم عطاءات إنشائه في 
 .30×3نوفمبر 

 

 األصول الخاضعة لقيود
، مع مراعاة القيد 30×3وحدة عملة خالل عام  ××.000تم التبرع بقطعة أرض قيمتها العادلة  .11

عاما . واستملكت المنشأة  60العامة وعدم بيعها لمدة  الذي يقضي بإستخدامها ألغراض الصحة
 الناقلة قطعة األرض في مزاد علني قبل تحويلها مباشرة ويعتبر سعر المزاد هو القيمة العادلة.

 

وحدة عملة وهو المبلغ المسجل للوحة فنية تم  ××.000تتضمن المصانع والمعدات مبلغا  مقداره  .13
ض فني يقع تحت سيطرة الحكومة، مع مراعاة القيد الذي إلى معر  19×3التبرع بها في عام 

عاما . ويتم قياس اللوحة الفنية بقيمتها العادلة التي ُتحدد من خالل  40يقضي عدم بيعها لمدة 
 تثمين مستقل.

 

 الفئات الرئيسية للتركات والهدايا والتبرعات والسلع العينية المستلمة

تكون على األغلب مستلزمات  -تبرعات وسلع عينيةالتحويالت على شكل هدايا و  إستالميتم  .12
 إستالمطبية ومدرسية )مخزون( ومعدات طبية ومدرسية وأعمال فنية )تصنف كمعدات(. ويتم 

الهدايا والتبرعات بشكل رئيسي من جهات تبرع خاصة. وتعترف المستشفيات والمدارس 
 إستالما تُنقل السيطرة إليهم لدى والمعارض الفنية التي تسيطر عليها الحكومة بهذه األصول عندم

الموارد عادة إما نقدا  أو على شكل منشآت ومعدات. وال تقبل الحكومة هذه التحويالت بوجود 
 وحدة عملة.  ××.000شروط أو قيود مفروضة عليها إال إذا تجاوزت قيمة التحويل 

 

وحدة عملة إلى  ××.000، تم تقديم معدات أجهزة حاسوب بقيمة عادلة تبلغ 30×3خالل عام  .14
الحكومة كجزء من إتفاقية مساعدات خارجية مبرمة مع الحكومة "ج" شريطة أن يتم إستخدامها 

 من قبل دائرة التعليم أو أن يتم إرجاعها إلى الحكومة "ج". 
 

 الخدمات العينية

حصلت المستشفيات التي تسيطر عليها الحكومة على خدمات طبية عينية من ممارسين طبيين  .16
من البرنامج الطبي التطوعي المنظم. ويتم اإلعتراف بهذه الخدمات العينية كإيرادات  كجزء

ومصاريف في بيان األداء المالي بقيمتها العادلة كما هو محدد بالرجوع إلى جدول الرسوم 
 المنشور فيما يتعلق بمهنة الطب.

 

لحكومة على دعم من كما حصلت المستشفيات والمدارس والمعارض الفنية التي تسيطر عليها ا .15
المتطوعين كجزء من برامج منظمة للمستقبلين والمرشدين في المعارض الفنية ومعاوني المعلمين 
ومرشدي زوار المستشفيات. ويقدم هؤالء المتطوعون دعما  قيما  لهذه المنشآت في تحقيق أهدافها؛ 

ال توجد مناصب مماثلة ومع ذلك،  فإنه ال يمكن قياس الخدمات المقدمة بشكل موثوق بما أنه 
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مدفوعة األجر في األسواق المحلية، وفي غياب المتطوعين لن يتم تقديم هذه الخدمات. وال 
 تعترف الحكومة بهذه الخدمات في بيان المركز المالي أو بيان األداء المالي.

 

 (ب106-أ106 الفقرات) الميسرة القروض
 10 لبناء وذلك األطراف متعددة تنمية وكالة من ويلكتم عملة وحدة ماليين 5 المنشأة تستلم. 64تنفيذ

 : التالية الشروط وفق التمويل تقديم ويتم. القادمة الخمس السنوات خالل مدارس
 المدارس إنشاء يتم أن شريطة التمويل، من عملة وحدة مليون تسديد يتم أن يجب. 
 ليالتا النحو على التمويل من عملة وحدة ماليين 6 تسديد يتم أن يجب : 

 المال رأس تسديد يتم ال:  األولى السنة

 المال رأس من %10 تسديد ينبغي:   الثانية السنة

 المال رأس من %30 تسديد ينبغي:   الثالثة السنة

 المال رأس من %20 تسديد ينبغي:  الرابعة السنة

 المال رأس من %40 تسديد ينبغي: الخامسة السنة
 مبالغ في سنويا الفائدة دفع افتراض على) القرض مدة والط سنويا %6 بنسبة فائدة تحميل يتم 

 . %10 نسبته ما مماثل لقرض السوقية الفائدة سعر ويبلغ(. الدفع متأخرة
 افتراض على) المانحة الجهة إلى التمويل رد ينبغي المدارس، تشييد فيه يتم ال الذي الحد إلى 

 لم أموال أي رد طلب في سابق تاريخ يهاولد فعالة مراقبة أنظمة المانحة الجهة لدى يوجد أنه
 (. إنفاقها يتم

 القرض مدة طوال التالية المدارس بتشييد المنشأة قامت : 

 واحدة مدرسة إستكمال: األولى السنة

 مدارس ثالث إستكمال:  الثانية السنة

 مدارس خمس إستكمال:  الثالثة السنة

 مدارس عشر إستكمال: الرابعة السنة
 

 التحليل
: مالحظة) عملة وحدة ماليين 6 بقيمة وقرض عملة وحدة مليون مقدارها منحة فعال المنشأة تلمتاس لقد
 عن عبارة أو المالكين من مساهمة هو عملة وحدة المليون مبلغ جوهر كان إذا فيما المنشأة تبحث قد

 استلمت كما (.إيراد عن عبارة هو عملة وحدة المليون  مبلغ أن المثال هذا ألغراض مفترضين إيراد؛
 وحدة مليون 6 البالغة القرض عوائد بين الفرق وهو) عملة وحدة 784.660 مقدارها إضافية منحة أيضا
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 بنسبة السوقية الفائدة سعر بإستخدام والمخصوم للقرض، التعاقدية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة عملة
10%.) 

 

 محاسبة يتم حين في المعيار، لهذا وفقا   عملة دةوح 784.660+  عملة وحدة المليون منحة محاسبة ويتم
 . 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الرأسمالية والدفعات به المتعلقة التعاقدية والفائدة القرض

 

 : يلي بما المنشأة تعترف المبدئي، اإلعتراف عند .1
 عملة وحدة 5.000.000      البنك/ منه

  عملة وحدة 4.316.460                           القرض/ له     
 عملة وحدة 1.784.660                             إلتزام/ له     

 

 :  يلي بما المنشأة تعترف: األولى السنة .3
 عملة وحدة 178.466      إلتزام/ منه

  عملة وحدة 178.466                  تبادلي غير إيراد/ له     
 

 ( عملة وحدة X 1.784.660 واحدة مدرسة بناء)
 

ستحقاقات الفائدة بتسديد الخاصة اليومية قيود تظهر لم: مالحظة)  ُيقصد حيث المثال هذا في المال ورأس الفائدة وا 
 معيار من التوضيحية األمثلة في شاملة أمثلة وترد. الميسرة القروض عن الناتج باإليراد اإلعتراف توضيح منه

 (.39 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 

 القرض بقياس الحقا تقوم المنشأة أن إفتراض على) يلي بما المنشأة ستعترف: الثانية السنة .2
 (: المطفأة بالتكلفة الميسر
 عملة وحدة 265.910      إلتزام/ منه

  عملة وحدة 265.910                 تبادلي غير إيراد/ له     
 

 (مسبقا بها معترف عملة وحدة 178.466 – عملة وحدة X 1.784.660 مدارس ثالث بناء)
 

 : يلي بما المنشأة ستعترف: الثالثة السنة .4
 عملة وحدة 265.910      إلتزام/ منه

  عملة وحدة 265.910               تبادلي غير إيراد/ له     
 

 (امسبق بها معترف عملة وحدة 626.256 – عملة وحدة X 1.784.660 مدارس خمس بناء)
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 : يلي بما المنشأة ستعترف: الرابعة السنة .6
 عملة وحدة 893.376      إلتزام/ منه

  عملة وحدة 893.376              تبادلي غير إيراد/ له           
 

 (عملة وحدة 893.376 – عملة وحدة 1.784.660 المدارس، جميع بناء)

 : المبدئي اإلعتراف عند يلي بما ةالمنشا تعترف شروط، أي بدون الميسر القرض منح تم إذا
 عملة وحدة 5.000.000      البنك/ منه

  عملة وحدة 4.316.460                      القرض/ له     
 عملة وحدة 1.784.660            تبادلي غير إيراد/ له     
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 المالية

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 4174يناير  71

 
 "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 44اسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار المح

 .4112من عام  ديسمبرفي 
 

المحاسبة من خالل معايير  44ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -العام التالية: الدولية في القطاع

  الصادر في أكتوبر  4177لية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدو(
4177) 

 
 

  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 الفقرة
رةالمتأث  

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 4177التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء
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 في مبين "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 44 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى. 11-7 الفقرات
 في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و إلستنتاجاتا أسا  سياق وفي منه الهدف سياق في 44 العام

 في التغيرات المحاسبية، السياسات" 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. "العام القطاع
 اإلرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  " واألخطاء المحاسبية التقديرات
 .الواضحة
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 الهدف
 فايتنفياذ الموازناة  عان الناجماةمقارنة المباالغ المقادرة والمباالغ الفعلياة تضمين هذا المعيار  يقتضي .7

( موازناتهااااا)إتاحااااة موازنتهااااا  ،، أو تختااااارُيطلااااب منهاااااالتااااي  تالخاصااااة بالمنشاااا البيانااااات الماليااااة 
 أيضاااا  ويتطلاااب المعياااار  .علنااا  عنهاااا ة المسااائولي تبعاااا  لهاااتتحمااال  يالتااو للجمهاااور  المصااادق عليهاااا

والمبااالغ الفعليااة. وسيضااامن المبااالغ المقاادرة باااين  الهامااةات ختالفاااإلوراء سااباب األعاان  اإلفصاااح
ات المساااءلة الخاصااة بهااا إلتزاماامنشاا ت القطاااع العااام تاايدي لمتطلبااات هااذا المعيااار بااأن  متثااالاإل

 المصاادق عليهاا)الموازناات(  للموازناة متثاالاإلإظهاار بياناتهاا المالياة مان خاالل وأن تعزز شفافية 
علااى )الموازنااات( والبيانااات الماليااة  تم إعااداد الموازنااةياا وحياا ) علنااا  عنهااا التااي تتحماال المساائولية 

   تحقيق النتائج المقدرة. إظهار أدائهم المالي في (نف  األسا 
   

 نطاق ال
المحاسببي سن  سبتحقاقموجب  سسباا اإالبيانات المالية ب تعرضعلى المنشأة التي تعد و يتعين  .4

 تطبق هذا المعيار.
 

التببي  ،مؤسسببات األعمببال الحةوميببة بإسببتثنا  ،طبببق هببذا المعيببار علببى منشببات القطبباع العببامي   .3
 للجمهور. المصادق عليها)الموازنات(  إتاحة الموازنةتختار سو  ي طل  منها

 

الصااااادرة عااان مجلااا  معااااايير  لعاااام""المقدماااة إلاااى معااااايير المحاسااابة الدولياااة فااااي القطااااع اتوضااا   .4
المحاسابة الدوليااة فااي القطااع العااام بااأن ميسساات األعمااال الحكوميااة تطباق المعااايير الدوليااة إلعااداد 

 لتقارير المالية الصادرة عن مجل  معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف ميسسات األعماال 

   ."عرض البيانات المالية" 7الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

تفصااا  ال يتطلاااب باااأن للجمهاااور كماااا  المصاااادق عليهااااالموازناااات إتاحاااة ال يتطلاااب هاااذا المعياااار  .1
أو عماال متاحااة للجمهااور الحااول الموازنااات المصااادق عليهااا غياار معلومااات عاان البيانااات الماليااة 

 .نات معهامقار 
 

لتشااامل كافاااة  المصاااادق عليهاااات الموازناااا جماااع فإناااه مااان الممكااان أن ياااتموفاااي بعاااض الحااااالت،  .2
قااد ُيطلااب  فإنااه ،القطاااع العااام. وفااي حاااالت أخاارىفااي األنشااطة المساايطر عليهااا ماان قباال منشااأة 

لبعض األنشطة أو لمجموعة من األنشاطة أو للجمهور  المصادق عليها المنفصلة الموازنات إتاحة
 عااام.القطاااع أخاارى فااي ال أو منشااأة مااا حكومااةالخاصااة ب فااي البيانااات الماليااة المشاامولةالمنشاا ت 

أو بارامج لحكوماة وكااالت لعندما تشمل البيانات المالياة  فعلى سبيل المثالويمكن أن يحد  هذا، 
الموازناات الخاصاة بهاا، أو عنادما ياتم إعاداد الموازناة  وتقاوم بإعادادتشاغيلي  إساتقالل ذاتة ياحكوم
بق هاذا المعياار علاى كافاة المنشا ت طالعام في الحكومة بكافة قطاعاتها. ويُ  يقطاع الحكومللفقط 
 -منهاااا أو أجااازاء -المصاااادق عليهاااا للمنشاااأة إتاحاااة الموازناااات عنااادالبياناااات المالياااة  تعااارضالتاااي 

 للجمهور.
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 التعريفات
 -:سدناهللمعاني المحددة  وفقا  معيار ستخدم المصطلحات التالية في هذا الت   .7
 

 المحاسبببي سو سسبباا النقببد سببتحقاقإسسبباا اوتعنببي  (Accounting basis) سسبباا المحاسبببة
 سببتحقاقعلببى سسبباا اإفببي القطبباع العببام  ةالمحاسبببة الدوليبب معبباييرفببي  يببرد تعريفبب المحاسبببي ةمببا 

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على سساا النقد.و 
 

مل سببنة واحببدة. و  تشببل المصببادق عليهبباوتعنببي الموازنببة (  Annual budget) الموازنببة السببنوية
 فترة الموازنة.  تتعدىفترات التي تخص المنشورة سو التنبؤات اآلجلة التقديرات 

 
 تخصببيصممنببوم مببن هبببل هييببة تشببريعية مببن سجببل  تفببويض هببو (Appropriation)تخصببيصال

 .مماثلةسلطة تشريعية سو سلطة  تحددهااألموال ألغراض 
 

 القببوانينالمشببتقة مببن  اإنفبباقصببيحية وتعنببي  (Approved budget) المصببادق عليهبباالموازنببة 
سو  اتخببببرى المتعلقببببة ببببباإيراداألقببببرارات الالتخصببببيص والتشببببريعات الحةوميببببة و  ومشبببباريا هببببوانين

 فترة الموازنة.فيما يخص  ةالمتوهعالمقبوضات 
 

المحاسببببي سو سسببباا النقبببد  سبببتحقاقإوتعنبببي سسببباا ا (Budgetary basis) سسببباا الموازنبببة
عليهبا مبن هببل هييبة  المصبادهةالموازنبة التبي تبم  معتمبد فبيي آخبر محاسببسساا سي المحاسبي سو 

   تشريعية.
 

سباا األعلى نفا  المعروضةوتعني المبالغ الفعلية  (Comparable basis) هابل للمقارنةسساا 
 .المصادق عليهالموازنة الخاصة باسساا التصنيف لنفا المنشات ولنفا الفترة نفا المحاسبي و 

 
ات حتياطببةافببة اإهببي الموازنببة األصببلية المعدلببة فيمببا يخببص  (Final budget) ةالموازنببة النهاييبب

اإضبببافية والترييبببرات التشبببريعية األخبببرى  والتخصيصببباتوالتوزيعبببات  والتحبببوييتوالمببببالغ المرحل بببة 
 المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة سو الترييرات الرسمية المشابهة. 

 
لمبا يزيبد عبن سبنة  مصبادق عليهباموازنبة هبي ( year budget-Multi) ددة السبنواتالموازنة متعب

 فترة الموازنة.   تتعدىلفترات التي سو التنبؤات المنشورة لاآلجلة و  تشمل التقديرات  .واحدة
 

 لفترة الموازنة. المصادق عليهاهي الموازنة األولية  (Original budget) الموازنة األصلية
 

تعريفها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى ضبمن ت ستخدم المصطلحات التي يرد 
تعريبف هذا المعيار بنفا المعنبى المحبدد لهبا فبي تلبع المعبايير، ويبرد ذةرهبا مبرة سخبرى فبي هايمبة 

 المنشور بشةل منفصل.   المصطلحات
 

  المصادق عليها الموازنات
المتوقاع أو المقبوضاات  لمعياار اإلياراداتكما هي معرفة فاي هاذا ا المصادق عليهاالموازنة تعك   .8

علاااى الخطاااط الحالياااة  ا  بنااااءفاااي فتااارة الموازناااة السااانوية أو فتااارة الموازناااة متعاااددة السااانوات  تنشاااأأن 
 المصاادق عليهاااالنفقااات  وأالمصااريف و ية المتوقعااة خاالل فتاارة الموازناة تلااك، قتصاادوالظاروف اإل

إن الموازنااااة  ة أو ساااالطة أخاااارى ذات عالقااااة.ساااالطة تشااااريعي تكااااون إمااااا ،ماااان قباااال هيئااااة تشااااريعية
 يةحااادا  المساااتقبلاأل حاااول إفتراضااااتلاااى مبناااي عتعتبااار تقااادير  جااال أو تنباااي  ال المصاااادق عليهاااا

، تختلاااف وعلاااى نحاااو مماثااالأن تحاااد .  ال ُيتوقاااع بالضااارورةالتاااي اإلدارياااة المحتملاااة  واإلجاااراءات
ية التاي مان المحتمال أن تكاون علاى شاكل عن المعلومات المالية المستقبل المصادق عليهاالموازنة 
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تقادير سانة واحادة باإلضاافة إلاى  لمادة تنباي ،على سبيل المثال -مزيج من كليهماتنبي أو تقدير أو 
 خم  سنوات.لمدة 

 

. وفاي المصاادقةكجازء مان عملياة  إلاى قاانون الموازناات يمكان تحويالات، ختصاصابعض اإل وفي .2
. وأيااااا كاناااات عمليااااة قانونااااا  ن أن تصااااب  الموازنااااة دو  المصااااادقة تقااااديمات أخاااارى، يااااتم إختصاصاااا
ساحب األماوال  صالحيةهي أن  المصادق عليها فإن الخاصية األساسية في الموازنات، المصادقة

ماان قباال هيئااة  تقااديمهايااتم  محااددة ومتفااق عليهااا غااراضأل مشااابهة أو هيئااة ماان خزينااة الحكومااة
 صااالحية اإلنفاااق علااى المصااادق عليهاااالموازنااة  وتاان أو ساالطة مالئمااة أخاارى.  علياااتشااريعية 

المنشااأة هااي الحااد القااانوني الااذي يجااب أن تعماال  عمومااا   صااالحية اإلنفاااقوتعتباار  للبنااود المحااددة.
تتحمال للمنشاأة التاي  المصاادق عليهااالموازناة يمكن أن تكاون ات، ختصاص. وفي بعض اإلضمنه

الموازنااة  هاايات أخاارى تصاصااإخ حااين قااد تكااون فااي فاايالموازنااة األصاالية  هاايعنهااا  المساايولية
 النهائية.

 

الموازنااة األصاالية هااي الموازنااة  تكااونعلااى الموازنااة قباال بدايااة فتاارة الموازنااة،  المصااادقةإذا لاام يااتم  .71
 تطبيقها في سنة الموازنة. ليتم عليها أوال   المصادقةالتي تم 

 

  الموازنة األصلية والنهايية
مان السانوات  تلقائياا  المتبقية التاي ياتم ترحيلهاا  خصصةالمتشمل الموازنة األصلية المبالغ  يمكن أن .77

فاي بعاض  قاد تشامل عملياات الموازناة الحكومياة فاإنعلاى سابيل المثاال، ف السابقة بموجب القاانون.
السانوات الساابقة.  تعهادات ةلتخصيصات لتغطيل النقل التلقائي يقتضي ا  قانوني نصا  ات ختصاصاإل

وفاي بعاض  حالياة.ياة تعاقدياة إتفاقالمبنياة علاى بلية المحتملاة ات المستقلتزامالتعهدات اإل وتتضمن
لام ياتم وعقاود  معلقاةتعهدات وتشمل أوامر شاراء ات أو إلتزامإليها ك قد يتم اإلشارةات، ختصاصاإل

 البضائع أو الخدمات. إستالمفيها بعد 
 

تطلبااات مبشااكل واف الموازنااة األصاالية  حياا  ال تااورداإلضااافية ضاارورية  التخصيصاااتقااد تكااون  .74
 نقا قاد يكاون هنااك فذلاك،  باإلضافة إلىالحرب أو الكوار  الطبيعية.  عن مثال  الناجمة  اإلنفاق
 عنااوينال داخلياة باين مان الضاروري إجاراء تحاويالت كاونقاد يخاالل الفتارة، و  المقادرةيارادات اإلفي 

 وتبعاا   الفتارة المالياة.التمويال خاالل التغيرات فاي أولوياات  لمالئمةبنود السطر  وأ لموازنةالرئيسية ل
 أصااال   المخصاا األمااوال المخصصااة لمنشااأة مااا أو نشاااط ماان المبلااغ  إقتطاااعيمكاان فإنااه ، لااذلك

وتشاامل الموازنااة النهائيااة كافااة هااذه التغياارات أو  المااالي. نضااباطالمحافظااة علااى اإلللفتاارة ماان أجاال 
 المصادق عليها.التعديالت 

 

 المبالغ الفعلية
تنفياذ الموازناة.  عانالمبالغ الناجمة  لوصف"فعلي" أو المبلغ الفعلي"  ل مصطيستخدم هذا المعيار  .71

ة" و"تنفيااذ الموازنااة" أو "نتااائج الموازناا مصااطلحي إسااتخداميمكاان ، فإنااه اتختصاصاافااي بعااض اإلو 
 المبلغ الفعلي"."تحمل نف  معنى "فعلي" أو مشابهة  مصطلحات
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 عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية
مقارنببة المبببالغ المقببدرة التببي  تعببرضعلببى المنشببأة سن فببإن ، 44طلبببات الفقببرة مت مببا مراعبباة .42

ةبيان مالي إضافي منفصل سو ةأعمبدة موازنبة إما المبالغ الفعلية و  علنا   تتحمل المسؤولية عنها
لمعبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام.  وفقبا   حاليا   المعروضةإضافية في البيانات المالية 

لةببل مسببتوى مببن  مببا يلببي المبببالغ المقببدرة والفعليببة بشببةل منفصببل ن تعببرض مقارنببةوينبرببي س
 -اإشراف التشريعي:

 بالغ الموازنة األصلية والنهايية؛م (س)
 الفعلية على سساا هابل للمقارنة؛ و المبالغ ( )

 علنببا  التببي تتحمببل المنشببأة المسببؤولية عنهببا بببين الموازنببة  الهامببةات ختيفبباإ توضببي  (ج)
ذا التوضبي  ، إ  إذا تبم إدراج هب)ذلع من خيل اإفصام في الميحظبات( يةوالمبالغ الفعل

شارة و البيانات المالية  إلى جان صادرة في وثايق عامة سخرى  الوثبايق  تلبعإلبى مرجعيبة ا 
 .يحظاتفي الم

 
البياناااات المالياااة للمباااالغ المقااادرة األصااالية والنهائياااة والمباااالغ الفعلياااة علاااى أساااا  قابااال عااارض  إن .71

المساائلة مان خاالل تمكاين مساتخدمي دورة سيكّمل للجمهور  تتاحالموازنة التي  إلى جانبقارنة للم
سااتخدامالمااوارد و مااا إذا تاام الحصااول علااى فيالبيانااات الماليااة ماان تحديااد  المصااادق للموازنااة  وفقااا  ها ا 

موازنااة  سااواء كاناات ،ات بااين المبااالغ الفعليااة والمبااالغ المقاادرةختالفاااإل عاارض أيضااا  يمكاان  .عليهااا
بغاارض فااي المحاساابة( فااي البيانااات الماليااة  "نحرافا"اإلباا مااا يشااار إليهااا وغالبااا  ة أو نهائيااة )أصاالي

 .االستكمال
 

ات الهامااة بااين المبااالغ الفعليااة والمبااالغ المقاادرة المسااتخدمين علااى فهاام ختالفاااإلسيساااعد توضااي   .72
التااي تتحماال المساايولية للمنشااأة  المصااادق عليهاااالموازنااة  عاانالهامااة  حاااالت الحياااد وراء سااباباأل

 .  علنا  عنها 
 

النهائياة أو كالهماا  موازنتهاااألصالية أو  تهاموازنإتاحة  ،تختارقد أو  ،المنشأة يمكن أن ُيطلب من .71
التشاريع  فاإنالموازناة األصالية والنهائياة للجمهاور،  ُيطلب فيهاا إتاحاةوفي الحاالت التي  .للجمهور

ات الهامااة ختالفااإل)أ( ماا إذا كاان توضاي  حاول  اإلرشااادات الباا  غ تقادم سالطة أخارى وأ النظاام وأ
هااو أماار النهائيااة مبااالغ الموازنااة األصاالية أو المبااالغ الفعليااة و مبااالغ الموازنااة الفعليااة و بااين المبااالغ 

تحديااااد  يمكاااانفإنااااه وفااااي غياااااب أي ماااان هااااذه اإلرشااااادات،  المااااادة ) (. 74للفقاااارة  وفقااااا   مطلااااوب
الموازنااة الفعليااة واألصاالية ماان أجاال  نات باايختالفاااإل)ب(  إلااى مااثال  شااارة ات الهامااة باإلختالفاااإل

ات بااين الموازنااة الفعليااة والنهائيااة ماان أجاال ختالفااللموازنااة األصاالية أو اإل وفقااا  التركيااز علااى األداء 
 الموازنة النهائية.ب لتزاماإلالتركيز على 

 

ذلاك سابب الفعلية هي نف  الشيء. ويعود والمبالغ وفي كثير من الحاالت، تكون الموازنة النهائية  .78
لااتعك  تاادريجيا الموازنااة األصاالية  ويااتم تنقااي  فتاارة التقرياارأن تنفيااذ الموازنااة يااتم مراقبتااه خااالل إلااى 

مااان هاااذا المعياااار  42تتطلاااب الفقااارة و . فتااارة التقريااارخاااالل المتغيااارة الخبااارات و حااااالت الو  الشاااروط
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 ستضااااامن تلاااااكزناااااة األصااااالية والنهائياااااة. و اإلفصااااااح عااااان توضاااااي  أساااااباب التغيااااارات باااااين الموا
المنشا ت التاي  تتحمال أعااله، باأن 74لفقرة في ا االفصاحات المطلوبة باإلضافة إلىاالفصاحات، 
وفاااق الموازناااة عااان أدائهاااا  علناااا   المسااايوليةللجمهاااور  المصاااادق عليهاااا( موازناتهاااا) تتاااي  موازنتهاااا

 .لها متثالالمصادق عليها ذات الصلة واإل
 

 خارى التاياألعاماة التقاارير الة أو مراجعاة العملياات أو مناقشاات وتحلايالت اإلدار  إصاداريتم عادة  .72
 تفسااااير أي بمااااا فااااي ذلااااك ،فتاااارة التقرياااارأداء وانجااااازات المنشااااأة خااااالل فيمااااا يخاااا   تفساااايرا تااااورد

المااادة  74للفقاارة  ووفقااا  البيانااات الماليااة.  إلااى جانااب إصاادارالمبااالغ المقاادرة،  عاانهامااة ات إختالفاا
ات الهامااااة بااااين المبااااالغ الفعليااااة والمقاااادرة فااااي ختالفااااتوضااااي  اإلسُيشاااامل هااااذا المعيااااار،  ماااان( ) 

إلااى صااادرة مشاامولة فااي تقااارير أو وثااائق عامااة أخاارى )أ( مااا لاام تكاان مالحظااات البيانااات الماليااة 
التاااي يمكااان وتحااادد مالحظاااات البياناااات المالياااة التقاااارير أو الوثاااائق )ب(  ،البياناااات المالياااة جاناااب

 جاد التفسيرات فيها.إي
 

 المشامولةبعض المنشا ت أو األنشاطة لافقاط للجمهاور  المصاادق عليهاا وحي  يتم إتاحة الموازناات .41
فاااي  المبيناااة األنشاااطةأو المنشااا ت  علاااى فقاااط 74متطلباااات الفقااارة  تنطباااقفاااي البياناااات المالياااة، 

ي حكاوملقطااع المثاال، سابيل  ىعلا ،ه عند إعداد موازنة ماأنوهذا يعني  .المصادق عليهاالموازنة 
الحكوماة بكافااة قطاعاتهااا، فااإن االفصاااحات المطلوبااة بموجااب تااابع لمنشااأة معاادة للتقااارير فااي عاام 
 حكومة.التابع للالعام  يخ  القطاع الحكوميستتم فقط فيما  74الفقرة 

 

 واإفصامالعرض 
ضبافية فبي البيانبات مقارنة المبالغ المقبدرة والفعليبة ةأعمبدة موازنبة إ عرضعلى المنشأة يتعين  .44

 فقط عندما يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على سساا هابل للمقارنة. الرييسيةالمالية 
 

بياان مقارناة المباالغ المقادرة ") في بياان ماالي منفصال والفعليةمقارنات المبالغ المقدرة  يمكن عرض .44
يانات المالية كما هي محاددة فاي لبلكاملة المجموعة الفي  مشمولمماثل( بعنوان أو بيان  "والفعلية
ياااتم إعاااداد البياناااات المالياااة  حيااا باااديل، خياااار . وك7 المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام معياااار

 فتارة التقريارمحاسابي لانف  المنشاأة و الساا  نفا  األوالموازنة على أساا  قابال للمقارناة أي علاى 
الحالياة  الرئيسايةإلى البياناات المالياة يمكن إضافة أعمدة إضافية و مع تبني نف  هيكل التصنيف، 

األعمادة اإلضاافية مباالغ لية في القطاع العام. وساتحدد هاذه لمعايير المحاسبة الدو  وفقا   المعروضة
ذا الموازناااة األصااالية والنهائياااة،  ات باااين المباااالغ المقااادرة ختالفااااإلت المنشاااأة ذلاااك، ساااتحدد إختاااار وا 

 والفعلية.
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بياان منفصال  عارضازناة والبياناات المالياة علاى أساا  قابال للمقارناة، ياتم عندما ال يتم إعاداد المو  .41
القاااراء ال يسااا  مااان أجااال ضااامان أن و ) فاااي هاااذه الحااااالتو  مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة. حاااول

 بشاكلالبياناات المالياة  يمكان أن توضا فإناه  (تفسير المعلومات المالية المعاّدة علاى أسا  مختلفاة
الغ المقاادرة والفعليااة وأن بيااان مقارنااة المبا ا  المحاسابياألساايختلااف عان ازنااة المو أساا  مفياد بااأن 
 على أسا  الموازنة. يتم إعداده

 

تشااامل المجموعاااة و  ساااتحقاقإعاااداد الموازناااات علاااى أساااا  اإل فيهاااا ياااتم التااايات ختصاصاااوفاااي اإل .44
لبيانااات الماليااة اكافااة يمكاان إضااافة أعماادة موازنااة إضااافية إلااى فإنااه ، ةالكاملااة ماان البيانااات المالياا

ات، ختصاصاامعااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام. وفااي بعااض اإل الرئيسااية التااي تقتضاايها
علاى شاكل معاين فقاط مان البياناات المالياة  ساتحقاقعلاى أساا  اإل المعادةالموازنات  يمكن عرض

المحاسابة الدوليااة معاايير  التاي تتاألف مان المجموعااة الكاملاة للبياناات المالياة كمااا حاددتها الرئيساية
 في القطاع العام.

 

 مستوى التجميا
تجمياع  غالباا  أنشاطة أو بارامج أو منشا ت معيناة. وياتم  حاولقد توفر وثائق الموازنة تفاصيل كثيارة  .41

"البناود الرئيساية للموازناة" أو "تصانيفات  تحت المصطلحات الشائعة هذه التفاصيل في فئات واسعة
 ةالمصاااادقهيئاااة تشاااريعية أو هيئاااة رسااامية أخااارى و  لعرضاااها علاااى عنااااوين الموازناااة"الموازناااة" أو "

الفئااات الواسااعة مااع تلااك  التااي تنسااجم الفعليااةعاان المعلومااات المقاادرة و فصاااح اإل سيضاامنو  .عليهااا
تشاريعي ال اإلشارافمساتوى ُتجارى المقارناات علاى  بأنلموازنة أو عناوين الموازنة الرئيسية ل بنودالو 

 محددة في وثائق الموازنة.إشراف هيئة رسمية أخرى أو 
 

، التغيارات فاي التقاديرات ة" السياسات المحاسبي 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتطلب  .42
النوعياة، بماا  مان الخصاائ  ا  عادد تلبايمالياة معلوماات البياناات باأن تقادم ال المحاسبية واألخطاء"
 -في ذلك المعلومات:

 ؛ وي صنع القرارذات الصلة باحتياجات المستخدمين ف (أ)
 بحي  أن البيانات المالية:  الموثوقة (ب)

 ؛التدفقات النقدية الخاصة بالمنشأةالمركز المالي واألداء المالي و  تمثل بصدق (7)
ي للمعااااامالت واألحاااادا  والظااااروف األخاااارى ولااااي  الشااااكل قتصااااادالجااااوهر اإلتعكااا   (4)

 ؛القانوني فحسب
 ؛من المحاباة تخلو محايدة، أي (1)
 رشيدة؛ و (4)
 الجوانب الهامة.كافة في  مكتملة (1)

 



 المالية عرض معلومات الموازنة في البيانات

  111 44معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فاااي  الاااواردةالمعلوماااات المالياااة المفصااالة  يكاااون مااان الضاااروري تجمياااعفاااي بعاااض الحااااالت، قاااد  .41
وقااد لمتطلبااات هااذا المعيااار.  وفقااا  فااي البيانااات الماليااة  بقصااد عرضااها المصااادق عليهااا اتالموازناا
صاالة الات ذات مسااتويالعكاا  الزائااد ماان المعلومااات و  عاابءاللتجنااب  ضااروريا   التجميااع هااذايكااون 

 ممارسااة علااى تحديااد مسااتوى التجميااعنطااوي هيئااة رساامية أخاارى. وي لإلشااراف التشااريعي أو إشااراف
هاااذا المعياااار والخصاااائ  النوعياااة إلعاااداد  أهااادافوسااايطبق ذلاااك الحكااام فاااي ساااياق  .حكااام مهناااي

ي المحاساابة الاادول معيااارأعاااله وفااي الملحااق ب ماان  42رة فااي الفقاا مبينااةالتقااارير الماليااة كمااا هااي 
 الذي يلخ  الخصائ  النوعية إلعداد التقارير المالية. 7 في القطاع العام

 

فاي وثاائق  ،خدماةانجاازات ال حاولمعلوماات بماا فاي ذلاك  ،إضاافيةموازناة معلوماات  يمكن عارض .48
 وخصوصااا  إلااى هااذه الوثااائق ماان البيانااات الماليااة، اإلشااارة  ويحبااذ البيانااات الماليااة. بإسااتثناءمعينااة 
 .واالنجازات الخدميةلموازنة والبيانات الفعلية مع بيانات الموازنة غير المالية ابيانات ربط 

 

 الفعليةالتريرات من الموازنة األصلية إلى الموازنة 
ما إذا ةانت التريرات بين الموازنبة األصبلية والموازنبة حول  ا  يتعين على المنشأة سن تقدم توضيح .42

 -عوامل سخرى: نتيجة موازنة سوضمن ال التخصيصالنهايية هي نتيجة إعادة 
 ؛ سوالبيانات الماليةضمن الميحظات في اإفصام من خيل  (س)
 التزامنببسو  صبدورها وهبتالبيانات المالية سو فبي نفبا  صدور تم إصداره هبليفي تقرير  ( )

 ميحظات البيانات المالية. في وينبري سن يشمل إشارة مرجعية للتقرير معها
 

ماان قباال التشااريعية أو  اإلجااراءات وفااق المصااادق عليهاااكافااة التغياارات  تتضاامن الموازنااة النهائيااة .11
نساجامالموازناة األصاالية. و   يسالطة محاددة أخاارى لتنقا مااع متطلباات هاذا المعيااار، ساتدر  منشااأة  ا  ا 

البياناات  صادور تم إصاداره قباليا منفصل القطاع العام في مالحظات البيانات المالية أو في تقرير
توضاااي  التغيااارات باااين الموازناااة األصااالية  صااادورها أو فاااي نفااا  وقااات هاااامع نالتزامأو باااالمالياااة 

ضاامن  التخصااي نتيجااة إعااادة  مااثال  التغياارات  تظهاار  مااا إذافيالتوضااي   ذلااكهائيااة. وسيشاامل والن
الموازنااة األصاالية أو نتيجااة عواماال أخاارى مثاال تغياارات ميشاارات الموازنااة اإلجماليااة بمااا فااي ذلااك 

أو  اإلدارياة المناقشاات والتحلايالتفاي  غالباا  ة. وتاتم هاذه االفصااحات تغيرات فاي سياساة الحكوماال
. وقاد البيانات المالياة لكان لاي  كجازء منهاا مع التزامنب يتم إصدارهعن العمليات في تقرير مماثل 

ماان أجاال تقااديم  الموازنااة الصااادرة عاان الحكومااات فااي تقااارير نتااائج أيضااا   هااذه االفصاااحات ُتشاامل
البياناات  مان شاملها فاي بادال  ات في تقارير منفصالة فصاحلموازنة. وحي  تتم اإلتنفيذ ا حولتقرير 
 التقرير. مرجعية إلىمالحظات البيانات المالية إشارة  ستحتوي ،المالية
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 قابل للمقارنةالساا األ
 الموازنة.ما ةافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على سساا هابل للمقارنة  ينبري عرض .34

 

أو  سااتحقاقأسااا  اإلاألسااا  المحاساابي )مقارنااة المبااالغ المقاادرة والفعليااة علااى نفاا   عاارضساايتم  .14
المصاادق لموازناة لنف  أسا  التصنيف لنف  المنش ت والفترة كما هاي و خر(  أسا  أي النقد أو 

البياناات المالياة  فايلموازنة ل متثالحول اإلالمعلومات  عن فصاحيتم اإل. وسيضمن هذا بأن عليها
 عااارضفاااي الموازناااة نفساااها. وفاااي بعاااض الحااااالت، قاااد يعناااي هاااذا  المساااتخدمنفااا  األساااا   علاااى

أو عاارض و ماان األنشااطة مختلفااة فعليااة علااى أسااا  محاساابي مختلااف لمجموعااة موازنااة ومقارنااة 
 في البيانات المالية.   ه إعتمادعما تم مختلف تصنيف 

 

فااي الفقاارة  ُأشايرن قبال المنشااأة. وكمااا طة المسايطر عليهااا مااتوحاد البيانااات المالياة المنشاا ت واألنشاا .11
تاحتها لمنش ت مختلفة أو أنشاطة على موازنات منفصلة  المصادقة يمكن ،1  تتشاكل منهاامعيناة وا 

الموازنااات المنفصاالة بقصااد يااتم إعااادة تجميااع  قااد فإنااه ،البيانااات الماليااة الموحاادة. وعنااد حاادو  هااذا
، هااذهالتجميااع  إعااادة لمعيااار. وفااي حااال حاادو لمتطلبااات هااذا ا وفقااا  الماليااة  عرضااها فااي البيانااات

وذلااك ألن هااذا المعيااار  .المصااادق عليهاا فاي الموازناااتينطااوي علاى تغياارات أو تنقيحااات  فإناه لاان
 .المصادق عليهافعلية مع مبالغ الموازنة المبالغ اليتطلب مقارنة 

 
علاى ف. المصاادق عليهاا هااوموازناتالمالية  بياناتهاتتبنى المنش ت أس  محاسبية مختلفة إلعداد قد  .14

لموازنااة فااي ابياناتهااا الماليااة وأسااا  النقااد فااي  سااتحقاققااد تتبنااى الحكومااة أسااا  اإلساابيل المثااال، 
الموازنات على التعهدات بإنفاق األماوال فاي تركز  ، يمكن أنفإنه ذلك باإلضافة إلىالخاصة بها. 

البياناات  ُتظهارفاي حاين  ول ذلاك،في تلاك التعهادات أو قاد تشامل معلوماات حاالمستقبل والتغيرات 
تغيااارات الو  والمصااااريفيااارادات اإلحقوق الملكياااة و صاااول األصاااافي ات و لتزامااااإلصاااول و األالمالياااة 

المنشاااأة المعااادة  حقوق الملكياااة والتااادفقات النقدياااة. وماااع ذلاااك فاااإن صاااولاألخااارى فاااي صاااافي األ
عاادة  فإناه ،وعلى نحو مماثل. المنشأةما تكون نف   غالبا  لتقارير المالية المنشأة المعدة لموازنة و لل

البيانااات  يفاافااي الموازنااة  المعتماادوأسااا  التصاانيف  لهااا الموازنااةتم إعااداد يااالتااي فتاارة ال مااا تظهاار
بطريقاة تساهل  هااويبلاغ عنالمعلوماات المالياة  المحاسابيالنظاام  ساجليوسيضمن هاذا باأن  المالية.

مراقبااة ماان أجاال  علااى ساابيل المثااالف -ض المساااءلةإلدارة وأغاارالاامقارنااة البيانااات المقاادرة والفعليااة 
لجمهاااااور الحكوماااااة واإلاااااى تقاااااارير ال ورفاااااعتنفياااااذ الموازناااااة خاااااالل فتااااارة الموازناااااة  فاااااي قااااادمساااااير الت

 .  المناسب في الوقت ومستخدمين  خرين على أسا  مالئم
 

 الااذي يتفااق سااتحقاقيااتم إعااداد الموازنااات علااى أسااا  النقااد أو اإلقااد ات، ختصاصاافااي بعااض اإل .11
ك المدرجااة فااي ن تلااعاانظااام إعااداد التقااارير اإلحصااائية الااذي يشاامل المنشاا ت واألنشااطة المختلفااة و 

نظاااام إعاااداد ل متثااااللإلالموازناااات المعااادة  يمكااان أن تركااازعلاااى سااابيل المثاااال، فالبياناااات المالياااة. 
ومياة شامل فقاط المنشا ت التاي تنفاذ المهاام الحكوتالعاام  يالحكاومقطااع ال التقارير اإلحصائية على

كافاااة  عااانالبياناااات المالياااة  تبلاااغبينماااا  لهاااا،كنشااااط رئيساااي " بالساااوق المتعلقاااة " أو "غيااارالرئيساااية"
لحكومة. ويحادد معياار لبما في ذلك األنشطة التجارية  ،الحكومةقبل عليها من  مسيطراألنشطة ال
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الحكااومي  المعلومااات الماليااة حااول القطاااععاان فصاااح "اإل 44ساابة الاادولي فااي القطاااع العااام المحا
حاول القطااع الحكاومي العاام فاي  المعلومات المالياة في المالحظات عن فصاحاإلمتطلبات  العام"

 عمال هاذه اإلفصااحات.المحاسابي ويختاار  ساتحقاقالاذي يتبناى أساا  اإل حكومة بكافاة قطاعاتهاا
القطااع  المحاسابة الادولي فاي لمعياار وفقاا   التاي تاتم اإلفصاحات تشمل قد وفي العديد من الحاالت

ماع  نساجامباإلفاي الموازناات المعادة  المعتمادةنف  المنش ت واألنشاطة وأسا  التصانيف  44العام 
 القطاااع الحكااومي العااام كمااا هااو محاادد فااي نماااذ  إعااداد التقااارير اإلحصااائية. وفااي هااذه الحاااالت،

أن تساهل  44لمعياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام  وفقاا   تاتماإلفصاحات التي  من شأن فإنه
 هذا المعيار. التي يقتضيهااإلفصاحات  أيضا  

 
القطاع الحكاومي العاام مساتويات الحكوماة الوطنياة قد يشمل في نماذ  إعداد التقارير اإلحصائية،  .12

)أ( تسااااايطر يمكااااان أن ات، ختصاصااااا. وفاااااي بعاااااض اإلات المقاطعاااااوالياتال وحكومااااااتوالمحلياااااة 
 تلااااكوتوحااااد )ب( الحكومااااات المحليااااة، طعااااات و الواليات المقاحكومااااات الحكومااااة الوطنيااااة علااااى 

موازنااة مصااادق عليهااا تشاامل كافااة مسااتويات الحكومااة  وتضااع) ( الحكومااات فااي بياناتهااا الماليااة 
متطلباات هاذا المعياار علاى البياناات  تنطباقللجمهاور. وفاي هاذه الحااالت،  الثالثة وتطلب توفيرهاا

حكوماات ندما ال تسيطر الحكوماة الوطنياة علاى . إال أنه عالوطنيةلمنش ت الحكومية لتلك االمالية 
 أيضااا  ويااتم  .حكوماااتتلااك الفلاان توحااد بياناتهااا الماليااة  ،أو الحكومااات المحليااةالواليات المقاطعااات 

طبق متطلباااات هاااذا الحكوماااة. وساااتُ  مااان مساااتويات إعاااداد البياناااات المالياااة المنفصااالة لكااال مساااتوى
 المصاااادق عليهاااا عناااد تاااوفير الموازنااااتلحكومياااة لمنشااا ت الالمعياااار فقاااط علاااى البياناااات المالياااة 

 عليها أو فروعها للجمهور.    التي تسيطرلمنش ت واألنشطة الخاصة با
 

 الموازنات متعددة السنوات
للجمهااور  وتوفرهاااالموازنااات متعااددة الساانوات علااى بعااض الحكومااات والمنشاا ت األخاارى  تصااادق .11

الموازنااات متعااددة الساانوات مجموعااة ماان ا تشاامل عااادة مااو . المنفصاالة الموازنااات الساانوية ماان باادال  
سانوية فتارة لكال  المصاادق عليهااظهار الموازناة الموازنات السنوية أو أهداف الموازنات السانوية. وتُ 

قااد الفتارة. وفااي بعاض الحاااالت  لتلااكبالموازناة متعااددة السانوات  المرتبطااةسياسااات الموازناة  تطبياق
   لتخصيصات غير المستخدمة في أي سنة.ا نقلبالموازنة متعددة السنوات  تسم 

 
تحديااد مختلفااة فااي  مناااهج ذات الموازنااات متعااددة الساانوات قااد تتبااع الحكومااات والمنشاا ت األخاارى .18

 فإناه على سبيل المثاال،ف. المصادقة على موازناتهاكيفية معتمدة على موازناتها األصلية والنهائية، 
ساانويتين مصااادق  نمااوازنتيتين تحتااوي علااى ساانلفتاارة موازنااة علااى حكومااة مااا  يمكاان أن تصااادق

لكال  المصاادق عليهاا الموازناة األصالية والنهائياة يكون من الممكن تحديادحالة ال هذه فيو  عليهما،
التخصيصاات غيار المساتخدمة مان السانة األولاى  وفي حال تم التفويض قانونيا  بإنفاقفترة سنوية. 

لفتاارة الساانة الثانيااة  "األصاالية"الموازنااة  ساايتم زيااادة الساانة الثانيااة، خاااللالموازنااة ذات الساانتين فااي 
موازنااة  علااىحكومااة فيهااا ال تصاادقنااادرة التااي الحاااالت الوفااي  ".المرحلاة"هااذه المبااالغ  فيماا يخاا 

قااد كاال فتاارة ساانوية، الموازنااة فااي مبااالغ محاادد لساانتين أو موازنااة متعااددة الفتاارات ال تفصاال بشااكل 
تحديااد الغ المنسااوبة لكاال فتاارة ساانوية فااي المباا تعياايني فاا معااينحكاام يكااون ماان الضااروري إصاادار 

تشامل الموازناة األصالية والنهائياة  قاد يل المثاالعلاى سابفغاراض هاذا المعياار. الموازنات السنوية أل
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ات رأسااامالية مصاااادق عليهاااا لفتااارة إساااتمالكأي السااانتين  للسااانة األولاااى مااان فتااارة المصاااادق عليهاااا
، إضااافة إلااى مبلااغ بنااود اإلياارادات والنفقااات المتكااررة ولااىحاادثت خااالل الساانة األالساانتين كاناات قااد 

ة األولااى فااي ويفتاارة الساانالماان ماان ثاام سُتشاامل المبااالغ التااي لاام يااتم إنفاقهااا و  المنسااوبة لتلااك الساانة
 عليهاااأيااة تعااديالت  باإلضااافة إلااىتلااك الموازنااة ، وتشااكل ة الثانيااةويلفتاارة الساانل "األصاالية"الموازنااة 

لساانة الثانيااة. وفااي حااال تبنااي الموازنااات متعااددة الساانوات، يااتم تشااجيع المنشاا ت الموازنااة النهائيااة ل
قادرة والفعلياة خاالل فتارة محول العالقة بين المبالغ ال في المالحظاتإضافية  إفصاحات على تقديم
 الموازنة.

 

 

 اإفصام في الميحظات عن سساا الموازنة وفترتها ونطاهها
يحظات البيانات المالية سسباا الموازنبة وسسباا التصبنيف مفي على المنشأة سن توض  يتعين  .32

 .المصادق عليهاالموازنة  المعتمد في
 

( تعاااديل معاااين علياااهأو  ساااتحقاقاإل وأ )النقاااد ساااا  المحاسااابياألباااين  اتإختالفاااقاااد يكاااون هنااااك  .41
ساااا  المحاسااابي المساااتخدم فاااي البياناااات المالياااة. وقاااد األالمساااتخدم فاااي إعاااداد وعااارض الموازناااة و 

وجهاات نظار ونظام الموازنة المعلومات مان  ينظام المحاسبالعندما يجمع ات ختالفهذه اإل  تحد
 باإلضااافة إلااىتركااز الموازنااة علااى التاادفقات النقديااة أو علااى التاادفقات النقديااة ويمكاان أن  -مختلفااة
 .ستحقاقاإلومعلومات البيانات المالية عن التدفقات النقدية  ، في حين تبلغات معينةإلتزام

 

 المصااادق عليهاااعاارض الموازنااة  المعتماادة فاايالتصاانيف  خطااطو  الصاايغ تختلااف يمكاان أنوأيضااا   .47
البناود علاى نفا   المصاادق عليهااالبياناات المالياة. وقاد تصانف الموازناة  الصايغ المعتمادة فايعن 

المااوظفين،  )تعااويض يةقتصااادالطبيعااة اإلحسااب  مااثال  ، البيانااات الماليااةفااي ي تتبناااه األسااا  الااذ
، قاااد وكخياااار باااديل (... الاااخالتعلااايم( أو الوظاااائف )الصاااحة، الخااادمات... الاااخ وأالسااالع  دامإساااتخ

الحااد ماان الفقاار، مكافحااة األمااراض المعديااة( أو  مثاالباارامج محااددة ) حسااببنااود التصاانف الموازنااة 
)مثااال تخار  الطااالب ماان بارامج التعلاايم العااالي أو  عناصار الباارامج المرتبطااة بأهاداف نتااائج األداء

التااي تختلااف عاان التصاانيفات و خاادمات الطااوار  فااي المستشاافى(  تيديهاااليااات الجراحيااة التااي العم
علاى الموازناة المتكاررة للعملياات  المصاادقةقد ياتم فالبيانات المالية. إضافة إلى ذلك،  المعتمدة في

فيماااا يخااا  اإلنفااااق الموازناااة الرأسااامالية  بشاااكل منفصااال عااانالتعلااايم(  وأالصاااحة  المساااتمرة )مثااال
 البنية التحتية أو المباني(.  رأسمالي )مثلال

 

مالحظاات  معلوماات فاي مان المنشا ت عارض 7 المحاسبة الدولي في القطاع العاام معياريتطلب  .44
وسيسااعد المتبنااة.  الهاماةسياسات المحاسبية بيانات المالية والالبيانات المالية حول أسا  إعداد ال

فااااااااااي تقااااااااااديم وعاااااااااارض  المعتماااااااااادينأسااااااااااا  التصاااااااااانيف اإلفصاااااااااااح عاااااااااان أسااااااااااا  الموازنااااااااااة و 
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فهم العالقة بين الموازنة ومعلومات المحاسابة المفصا   فيالمستخدمين  المصادق عليهاالموازنات 
 .  بشكل أفضل عنها في البيانات المالية

 
 .المصادق عليهافترة الموازنة عن على المنشأة اإفصام في ميحظات البيانات المالية يتعين  .23

 

لفتارة سانوية أو المنشا ت علاى موازناات  وقاد تصاادقلمالية سنويا علاى األقال. يتم عرض البيانات ا .44
 المصاااادق عليهااااالتاااي تغطيهاااا الموازناااة فتااارة ال اإلفصااااح عااان وسيسااااعدفتااارات متعاااددة السااانوات. ل
تلااك البيانااات  مسااتخدمي (البيانااات الماليااة المعتماادة فااي فتاارة التقرياارتلااك الفتاارة عاان تختلااف حياا  )

 .بشاكل أفضال لبيانات المالياةومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع الالعالقة بين معم فه علىالمالية 
تلااك الفتاارة هااي  تكااونحياا  )كمااا أن اإلفصاااح عاان الفتاارة التااي تغطيهااا الموازنااة المصااادق عليهااا 

ات ختصاصافاي اإل وخصوصاا  سيعمل بمثابة تأكيد مفياد،  (التي تغطيها البيانات المالية نف  الفترة
 إعداد الموازنات المرحلية والبيانات المالية والتقارير.  أيضا  فيها يتم التي 

 

فبببي الموازنبببة  المشبببمولة المنشببباتميحظبببات البيانبببات الماليبببة فبببي المنشبببأة ينبربببي سن تحبببدد  .24
 .المصادق عليها

 

المنش ت إعداد وعرض البياناات المالياة التاي من تتطلب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .42
 ستشااملو  الحكومااة بكافااة قطاعاتهااا وعلااى مسااتوىتوحااد كافااة المااوارد التااي تساايطر عليهااا المنشااأة. 

 التاي تعتماد علاىالمنشا ت  المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام لمعاايير وفقاا  المعدة البيانات المالية 
فااي  ُأشايرالحكومااة. إال أناه وكماا  مان قبال عليهاا المساايطر ميسساات األعماال الحكومياةالموازناة و 

لنماااذ  إعااداد التقااارير اإلحصااائية  وفقااا  المعاادة  المصااادق عليهااا قااد ال تشاامل الموازنااات 11الفقاارة 
نساجامعلى أسا  تجااري أو ساوقي. و  تنفيذهايتم ة يحكومعمليات  ياتم ، 17ت الفقارة ماع متطلباا ا  ا 

التااي المنشاا ت  عاان فصاااحاإل كمااا أنعاارض المبااالغ المقاادرة والفعليااة علااى أسااا  قاباال للمقارنااة. 
 كياافو  مصااادق عليهااانشاااطات المنشااأة لموازنااة خضااوع تحديااد ماادى  ماانساايمّكن الموازنااة  تشااملها
 موازنة عن المنشأة الظاهرة في البيانات المالية.منشأة ال تختلف

 

 مطابقة المبالغ الفعلية على سساا هابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
 34للفقبرة  وفقبا  الموازنة  ماعلى سساا هابل للمقارنة المعروضة الغ الفعلية المبينبري مطابقة  .27

المبببالغ الفعليببة مببا  (يببتم إعببداد البيانببات الماليببة والموازنببة علببى سسبباا هابببل للمقارنببة  حيبب  )
المنشبأة و سباا والوهبت ات فبي األإختيفبسي  التالية المعروضة فبي البيانبات الماليبة، مبا تحديبد

 -بشةل منفصل:
وصبافي  والمصباريفمجموع اإيرادات في الموازنة،  ستحقاقسساا اإ إعتمادفي حال تم  (س)

 والتمويلية؛ سو يةستثمار اإو  يةنشاطات التشريلالالتدفقات النقدية من 
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صافي التبدفقات ، في الموازنة ستحقاقاإسساا  بإستثنا آخر  سساا إعتمادفي حال تم  ( )
 .  ية والتمويليةستثمار إمن النشاطات التشريلية واالنقدية 

  

 ميحظباتفبي لمببالغ المقبدرة والفعليبة سو امقارنبة  مبتن بيبانينبري اإفصبام عبن المطابقبة فبي 
 .البيانات المالية

 

بااال للمقارناااة اقالساااا  األ ماااع نساااجامباإلباااين المباااالغ الفعلياااة المحاااددة  اتختالفااااإليمكااان تصااانيف  .48
 -لية بشكل مفيد على النحو التالي:المافي البيانات  المعترف بهاالمبالغ الفعلية و 
علااى أسااا   المصااادق عليهااا  الااذي يحااد  عناادما يااتم إعااداد الموازنااة فااي األساا خااتالفاإل (أ)

م إعاداد الموازناة علاى أساا  النقاد فاي حاال تاو علاى سابيل المثاال فسا  المحاسابي. األ غير
 ؛ستحقاقيتم إعداد البيانات المالية على أسا  اإلو المعدل  أو على أسا  النقد

الظااهرة فاي  فتارة التقريارحد  عندما تختلف فترة الموازنة عن في التوقيت الذي ي ختالفاإل (ب)
 ية؛ والبيانات المال

مان  تشاكل جازءبارامج أو منشا ت  تغفال الموازناةعنادما الذي يحد   في المنش ت ختالفاإل ( )
 المالية. يتم إعداد بياناتها المنشأة التي 

 
وخطااط التصاانيف التااي يااتم تبنيهااا لعاارض البيانااات  الصاايغات فااي فااإختال أيضااا  هناااك  وقااد يكااون

 المالية والموازنة. 
 

ات إلتزاماالمنشاأة مان تأدياة  تمكاينفاي هاذا المعياار  41الفقارة  التي تقتضايهاالمطابقة  إن من شأن .42
بااين المبااالغ  خااتالفلإلالرئيسااية  المصااادر ماان خااالل تحديااد بشااكل أفضاال المساااءلة الخاصااة بهااا

يحاول هاذا المعياار دون  وال في البياناات المالياة. بها المعترفالمبالغ و على أسا  الموازنة  الفعلية
فاي مقارناة  المعروضاةالبناود  فئاة مان أيأو  المجااميع الفرعياةرئيساية و المجااميع المن  أيمطابقة 

 في البيانات المالية.   المقابلةالمبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ 
 

إعااداد كاال ماان وثااائق الموازنااة  فاايسااا  المحاساابي األالمنشاا ت التااي تتبنااى نفاا  لاابعض بالنساابة  .11
 المقابلاةات باين المباالغ الفعلياة فاي الموازناة والمباالغ ختالفاطلب فقط تحديد اإلسيُ  ،والبيانات المالية

وتشاامل نفااا   )ب( لاانف  الفتااارةيااتم إعاااداد الموازنااة )أ( فااي البيانااات المالياااة. ويحااد  ذلااك عنااادما 
شاترط ال يُ وفاي هاذه الحااالت،  وتتبناى نفا  شاكل العارض كماا فاي البياناات المالياة.) ( ش ت المن

ي فااي الموازناااة سااا  المحاساااباألللمنشاا ت األخااارى التااي تتبناااى نفاا  بالنساابة أماااا . إجااراء مطابقااة
ة فتار لتقاارير أو المنشاأة المعادة لفاي شاكل العارض أو  ا  إختالفا هنااك قاد يكاون والبيانات المالية فإنه

مختلفاة تصانيف أو عارض  صايغة المصاادق عليهااعلى سبيل المثال، قد تتبنى الموازناة ف -التقرير
 البيانااات الماليااة، أو قااد تشااامل فقااط األنشااطة غياار التجارياااة الخاصااة بالمنشااأة، أو قااد تكاااون عاان

 اتإختالفااعناادما يكاون هناااك  ضاروريا  المطابقااة  ويكااون إجاراء موازناة متعااددة السانوات. عباارة عاان
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ساا  األتوقيت أو المنشأة بين الموازنة والبياناات المالياة المعادة علاى نفا  العرض أو في طريقة ال
 المحاسبي. 

 

المعاادل أو أسااا   أو أسااا  النقااد)المحاساابي النقااد لتلااك المنشاا ت التااي تسااتخدم أسااا  بالنساابة و  .17
بياناتهااا  فااي قسااتحقاأسااا  اإلتسااتخدم و  المصااادق عليهاااعاارض الموازنااة  فاايالمعاادل(  سااتحقاقاإل

فااي بيااان الموازنااة والمقارنااة الفعليااة مااع صااافي  المعروضااةالرئيسااية  المجاااميعيااتم مطابقااة الماليااة، 
وصاافي  يةساتثمار نشاطة اإلاألصافي التدفقات النقدية مان و  يةنشطة التشغيلاألفقات النقدية من التد

 وفقاااا  المعاااد  النقاااديتااادفق فاااي بياااان ال معروضاااةكماااا هاااي  ياااةنشاااطة التمويلاألالتااادفقات النقدياااة مااان 
 ."النقدي"بيانات التدفق  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل

 
 لمتطلبات هذا المعيار. وفقا  سابقة بالفترة ال المتعلقةمعلومات المقارنة الاإفصام عن    يشترط .44

ات المالياة الخاصاة هذا المعيار مقارنة المباالغ المقادرة والفعلياة مان أجال إدراجهاا فاي البيانا يقتضي .11
عااان فصااااح اإلللجمهاااور. وال يشاااترط  المصاااادق عليهاااا( موازناتهاااا) تاااوفر موازنتهاااابالمنشااا ت التاااي 

 اإلفصاااح عاانال يشااترط لتلااك الفتاارة، كمااا  المبااالغ المقاادرةمااع لفتاارة السااابقة لمقارنااة المبااالغ الفعليااة 
فاي البياناات  الساابقة لتلاك الفتارة ةالمقادر ات باين المباالغ الفعلياة و ختالفاإلذات العالقاة ليضاحات اإل

 المالية للفترة الحالية. 
  

 تاريخ النفاذ
 4ترطبي الفتبرات التبي تببدس فبي للبيانات الماليبة السبنوية التبي هذا المعيار  على المنشأة تطبيق .42

لفتبرة طبقبت المنشبأة هبذا المعيبار وفي حال  .ويشجا التطبيق المبةر سو بعد ذلع. 4002 يناير
 سن تفص  عن تلع الحقيقة. ، فإن  ينبري4002 يناير 4تبدس هبل 
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ار هاذا المعيا ينبغاي تطبياق فإنه بعد تاريخ النفاذ هذا،ألغراض إعداد التقارير المالية  القطاع العام 
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 سساا اإستنتاجات
 

 منه.  لكنه ال يشّكل جزء   44ستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إليرافق أسا  ا
 

 نطاق المعيار
ية التابع لمجل  معايير المحاسبة الدولية إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المال . 7إستنتا 

في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجل . وتتلخ  سياسة المجل  في تحقيق 
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أسا  اإلستحقاق والمعايير الدولية 

المحاسبة الدولية حي  يكون مناسبا لمنش ت إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجل  معايير 
 القطاع العام. 

 
في العديد من اإلختصاصات، يقتضي التشريع أو أي سلطة أخرى من منشا ت القطااع العاام،    .4إستنتا 

سواء الحكومة أو أي منشأة حكومية معينة، توفير الموازناات المصاادق عليهاا للجمهاور والتاي 
مثل هذا اإلفصاح حرصا  علاى شافافية الحكوماة. وفاي بعاض  تتحمل المسيولية عنها. وُيطلب

الحاااالت، قااد تختااار الحكومااة أو منشااأة حكوميااة غياار خاضااعة لااذلك التشااريع أو تلااك الساالطة 
األخاارى بشااكل طااوعي إتاحااة موازنتهااا المصااادق عليهااا للجمهااور. ويطبااق هااذا المعيااار علااى 

مصااادق عليهااا للجمهااور والتااي تتحماال الحكومااات والمنشاا ت الحكوميااة التااي تااوفر موازناتهااا ال
 المسيولية عنها.

 
ُتظهر الموازنة المصادق عليها الخصائ  المالية لخطاط الحكوماة أو خطاط المنشاأة األخارى    .1إستنتا 

للفتاارة المقبلااة، وفيمااا يخاا  األنشااطة التااي يااتم تمويلهااا ماان موازنااة الحكومااة، تمثاال الموازنااة 
اإلباااالن عااان نتاااائج تنفياااذ الموازناااة وفاااق تلاااك الخطاااط صاااالحية إنفااااق األماااوال. إن مااان شاااأن 

المالية تعزيزا  لشافافية البياناات المالياة كماا أنهاا عنصار هاام فاي تأدياة إلتازام مسااءلة المنشا ت 
التاااي ُيطلاااب منهاااا، أو تختاااار، تاااوفير موازناتهاااا المصاااادق عليهاااا للجمهاااور. وسااايوفر تضااامين 

ات المالياة معلومااات ماليااة لمسااعدة المسااتخدمين فااي مقارناة المبااالغ المقاادرة والفعلياة فااي البياناا
تقييم ما إذا تم جمع الموارد كما هو متوقع وتم إستخدامها وفقا  للموازنة )الموازناات( المصاادق 
عليها من قبل هيئة تشريعية أو هيئة رسمية أخرى. ويستخدم هذا المعيار مصاطل  "فعلاي" أو 

عاان تنفيااذ الموازنااة. وفااي إختصاصااات أخاارى، يمكاان "المبلااغ الفعلااي" لوصااف المبااالغ الناجمااة 
إستخدام "نتائج الموازنة" أو "تنفياذ الموازناة" أو مصاطلحات مشاابهة بانف  معناى المصاطلحين 

 "فعلي" أو "المبلغ الفعلي".
 

تقوم العديد من الحكومات والمنش ت الحكومياة التاي تتاي  موازناتهاا المصاادق عليهاا للجمهاور    .4إستنتا 
ن عن المبالغ الفعلية مقابل المباالغ المقادرة فاي بياناتهاا المالياة. كماا أنهاا تقاوم بتضامين باإلبال

مالحظاات بياناتهاا الماليااة أو )أ( إيضااحا  لإلختالفاات الهاماة باين المباالغ الفعليااة والمقادرة فاي 
تقاارير  نتاائج الموازناة أو ) ( المناقشات والتحليالت اإلدارية أو تقارير مماثلة أو في)ب( في 

مماثلة صادرة بالتزامن مع بياناتها المالية. وبالنسابة لهاذه الحكوماات والمنشا ت الحكومياة، ياتم 
عموماااا  مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة علاااى مساااتويات اإلشاااراف المعتمااادة مااان قبااال السااالطة 

زنااة. التشاريعية أو سالطة مماثلااة وياتم توضاي  اإلختالفااات الهاماة عناد تجاااوز صاالحيات الموا
ويعتقد مجل  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاام باأن هاذا اإلجاراء مناساب وقاد أصادر 
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هاااذا المعياااار لتعزياااز اإلجاااراء ولغااارض اشاااتراط إعتمااااده مااان قبااال كافاااة المنشااا ت التاااي تتاااي  
 موازناتها المصادق عليها للجمهور.

 
هااا المصااادق عليهااا للجمهااور، أو تحديااد ال يقتضااي هااذا المعيااار ماان المنشاا ت إتاحااة موازنات   .1إستنتا 

متطلبااات العاارض للموازنااات المصااادق عليهااا التاااي يااتم إتاحتهااا للجمهااور، إذ أن ذلااك خاااار  
نطاااق هااذا المعيااار. غياار أن مجلاا  معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام أشااار بأنااه 

 المسائل. سيبح  في المستقبل فيما إذا كان من الضروري وضع معيار لتناول هذه
 

 الحاجة إلى معيار محاسبة دولي في القطاع العام
بااأن الغاارض ماان البيانااات الماليااة يشاامل  7يوضاا  معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام    .2إستنتا 

تحملهااا المساايولية عاان هااذه )أ( اإلفصاااح عاان المعلومااات ماان أجاال تأديااة إلتاازام المنشااأة فااي 
ولتقاااديم معلوماااات مفيااادة )ب( ائهاااا الماااالي وتااادفقاتها النقدياااة المساااائل مثااال مركزهاااا الماااالي وأد

إلااى أن  7لتقياايم أداءهااا ماان حياا  تكاااليف الخدمااة والكفاااءة واالنجااازات. كمااا يشااير المعيااار 
التقارير المالية على سبيل المثال قد تزود المستخدمين بمعلومات عن إمتثاال المنشاأة للموازناة 

 المصادق عليها قانونيا .
 
، إال أناااه لااام 7قبااال إصااادار هاااذا المعياااار، شاااجع معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام    .1ا إستنت

يشاااترط، أن تشاااتمل البياناااات المالياااة علاااى مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة حيااا  ياااتم إعاااداد 
البيانااات الماليااة والموازنااة علااى نفاا  األسااا . إال أنااه فااي بعااض الحاااالت، قااد تتااي  المنشااأة 

ور موازناااة مصاااادق عليهاااا معااادة ومعروضاااة علاااى أساااا  يختلاااف عااان أساااا  إعاااداد للجمهااا
وعاارض البيانااات الماليااة وتختااار تضاامين مقارنااة المبااالغ المقاادرة والفعليااة فااي البيانااات الماليااة. 

علاااى إرشاااادات حاااول التفاصااايل التاااي ينبغاااي اإلفصااااح عنهاااا أو طريقاااة  7وال يااان  المعياااار 
تقد مجل  معايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام باأن العرض في مثل هذه الظروف. ويع

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي أن تتطرق لمثل هذه الظروف.
 

ينطبااق هااذا المعيااار عناادما ُيطلااب ماان المنشااأة أن تتااي  موازنتهااا )موازناتهااا( المصااادق عليهااا    .8إستنتا 
ويعتقااد مجلاا  معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع  للجمهااور أو عناادما تختااار القيااام بااذلك.

العام بأناه فاي مثال هاذه الحااالت تكاون نياة وتاأثير السالطة التشاريعية أو أي سالطة أخارى، أو 
متثالهاا  -اإلجراء اإلختياري للمنشأة نفسها واضحين فالمنشاأة هاي المسائولة علناا  عان أداءهاا وا 
إلفصاح عن المعلومات حاول المباالغ المقادرة والفعلياة وفقا  للموازنة. ويرى المجل  أيضا  بأن ا

هاو عنصاار ضااروري لتأديااة إلتاازام المساااءلة الخااا  بهااذه المنشاا ت، وينبغااي شاامل المتطلبااات 
لضاامان إفصاااح مناسااب فااي البيانااات الماليااة فااي أحااد معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع 

 العام.
 

فصاح عن مقارنة المبالغ الفعلية والمقدرة عنادما ياتم إعاداد إن تطبيق متطلبات هذا المعيار لإل   .2إستنتا 
البيانااات الماليااة والموازنااة علااى نفاا  األسااا  ساايعزز ماان تأديااة إلتاازام مساااءلة المنشااأة بشااأن 
أداءها. في حاين أن تطبياق متطلباات هاذا المعياار عنادما ياتم إعاداد الموازناة والبياناات المالياة 

البيانااات الماليااة فااي تأدياااة إلتاازام المنشااأة فيمااا يخااا  علااى أسااا  مختلااف ساايعزز مااان دور 
 مسيوليتها في اإلمتثال للموازنات المصادق عليها.
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.  بحاا  مجلاا  معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام فيمااا إذا كااان ساايطلب أو يشااجع 71إسااتنتا 
موازناتهاااا جمياااع منشااا ت القطااااع العاااام )بإساااتثناء ميسساااات األعماااال الحكومياااة( علاااى إتاحاااة 

المصااادق عليهااا للجمهااور واإلمتثااال لمتطلبااات هااذا المعيااار. وأشااار المجلاا  إلااى أن الهاادف 
من هذا المعيار لم يكن تحديد فيما إذا كان ينبغاي إتاحاة الموازناات المصاادق عليهاا للجمهاور 
كمااااا وافااااق علااااى عاااادم فاااارض مثاااال هااااذه المتطلبااااات علااااى المنشاااا ت أو إضااااافة المزيااااد إلااااى 

القائماااة إلاااى أن يااادر  دوره بإمعاااان أكثااار فيماااا يتعلاااق بوضاااع متطلباااات إلعااااداد المتطلباااات 
التقارير حول الموازنات. كما أشاار المجلا  أيضاا  إلاى أن منشا ت القطااع العاام التاي ال تتاي  

هاااا المصاااادق عليهاااا للجمهاااور وال ياااتم حرمانهاااا مااان تطبياااق متطلباااات هاااذا المعياااار إذا تموازنا
 إختارت القيام بذلك.

 

 لمقارنات ما الموازنات المصادق عليهاا
يتطلب هذا المعيار إفصاحا  عن مبالغ الموازنة النهائية واألصلية والمبالغ الفعلياة علاى أساا    .77إستنتا 

مقارن مع مبالغ الموازنة. ويعزز هذا عنصر المساءلة المنصاو  علياه فاي معياار المحاسابة 
الماليااة تحديااد اإلختالفااات  تمسااتخدمي البيانااا. وساايكون بإمكااان 7الاادولي فااي القطاااع العااام 

بااين المبااالغ فااي الموازنااة األصاالية و أو النهائيااة المصااادق عليهااا والمبااالغ الفعليااة المقابلااة لهااا 
)ُيشااار إليهااا عااادة بااا"اإلنحرافات" فااي المحاساابة( لكاال مسااتوى ماان المراقبااة التشااريعية المفصاا  

 عنها.
 

ضيحا  لإلختالفات الهاماة )ايجابياة كانات أم سالبية( باين المباالغ الفعلياة يتطلب هذا المعيار تو   .74إستنتا 
والمقدرة من خالل اإلفصاح في مالحظات البيانات المالية، ما لام يكان ذلاك التوضاي  مشاموال  
فااي وثااائق أخاارى متاحااة للجمهااور يااتم إصاادارها بااالتزامن مااع إصاادار البيانااات الماليااة. ويعتقااد 

الدوليااة فااي القطاااع العااام بااأن اإلفصاااح عاان هااذه المعلومااات سااوف مجلاا  معااايير المحاساابة 
يحساان ماان شاافافية البيانااات الماليااة ويعاازز مساااءلة المنشاا ت التااي تتااي  موازناتهااا المصااادق 
عليها للجمهور. كما يمكن أن ُيشمل توضي  هاذه اإلختالفاات فاي مناقشاات وتحلايالت اإلدارة 

أو تقرياار مشااابه يصاادر بااالتزامن مااع إصاادار البيانااات  أو مراجعااة العمليااات أو نتااائج الموازنااة
الماليااة. كمااا يعتقااد المجلاا  بأنااه حياا  يكااون التوضااي  مشااموال  فااي مثاال هااذه التقااارير )ويااتم 
توجيه مالحظات لقارئي البيانات المالية إلى تلك التقارير( فإناه ال يكاون مان الضاروري تكارار 

 ذلك التوضي  في البيانات المالية. 
 

 ام عن الموازنة األصلية والنهاييةاإفص
.  يااتم إعااداد الموازنااات قباال فتاارة التقرياار ويمكاان أن ياايدي حاادو  كااوار  طبيعيااة وتغياارات فااي 71إسااتنتا 

األوضاااع السياسااية واإلقتصااادية إلااى ضاارورة إجااراء تنقيحااات علااى الموازنااة المصااادق عليهااا 
إيكااااال صااااالحية إجااااراء هااااذه  يااااتم ،مبااادئيا  خااااالل فتاااارة الموازنااااة. وفااااي بعااااض اإلختصاصااااات

التنقيحااااات )ضاااامن حاااادود معينااااة( إلااااى وزياااار الماليااااة أو ماااان يشااااغل منصااااب مماثاااال. وفااااي 
إختصاصااات أخاارى، يجااب المصااادقة علااى التنقيحااات ماان قباال الهيئااة التشااريعية. وحياا  يااتم 

 فإنهااا تشاامل الموازنااة النهائيااة لفتاارة ،المصااادقة علااى تلااك التنقيحااات ماان قباال الساالطة المناساابة
التقرير. ويعتقد مجل  معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام باأن اإلفصااح عان الموازناة 
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النهائياااة واألصااالية يكاااون ضاااروريا  لضااامان أن يااادرك قاااارئو البياناااات المالياااة طبيعاااة ونطااااق 
 التغيرات على الموازنة األصلية التي تم المصادقة عليها خالل فترة التقرير. 

 
إجراء تنقيحات على الموازنة األصلية نتيجة التحاوالت السياساية، بماا فاي ذلاك التغيارات فاي  يمكن  .74إستنتا 

األولويااات الحكوميااة خااالل فتاارة التقرياار أو نتيجااة ظااروف إقتصااادية غياار متوقعااة. ويعتقااد مجلاا  
معاااايير المحاسااابة الدولياااة فاااي القطااااع العاااام باااأن اإلفصااااح عااان توضاااي  أساااباب التغيااارات باااين 

كاناااات التغياااارات بااااين  الموازنااااة  األصاااالية والموازنااااة النهائيااااة خااااالل فتاااارة التقرياااار )سااااواء   الموازنااااة
األصلية والموازنة النهائية هي نتيجة عملياات إعاادة التخصاي  ضامن الموازناة أو نتيجاة عوامال 
أخااارى( فإناااه يكاااون أمااارا  ضاااروريا  مااان أجااال تأدياااة إلتااازام المسااااءلة وساااوف يقااادم معطياااات لتحليااال 

المالياة للظاروف اإلقتصاادية المتغيارة والتحاوالت السياساية. ويمكان أن ُيشامل التوضاي  فاي اآلثار 
مالحظات البيانات المالية أو في تقرير صدر قبل صدور البيانات المالية أو نف  وقات صادورها 
أو بااالتزامن معهاااا. ويعتقااد مجلااا  معاااايير المحاساابة الدولياااة فااي القطااااع العاااام )كمااا هاااو ماااذكور 

فيما يخ  التوضايحات الخاصاة بإنحرافاات الموازناة( أناه حيثماا يكاون أي توضاي  مشاموال  أعاله 
في مثل هذه التقارير وتوجه مالحظات البيانات المالية القاراء إلاى تلاك التقاارير فإناه ال يكاون مان 

 الضروري تكرار ذلك التوضي  في البيانات المالية.
 

 لموازنة واألساا المحاسبيتبني سساا الموازنة والمطابقة بين سساا ا
يمكااان أن تتبناااى المنشااا ت أسااا  محاسااابية مختلفاااة فاااي إعاااداد بياناتهاااا المالياااة وفاااي موازناتهاااا    71إسااتنتا 

المصادق عليها. وتحديادا ، تقاوم بعاض المنشا ت التاي تتبناى أساا  اإلساتحقاق المحاسابي فاي 
مكااان أن تنشاااأ اإلختالفاااات باااين إعاااداد بياناتهاااا المالياااة بإعاااداد موازناتهاااا علاااى أساااا  النقاااد. وي

اإلختالفاااااات فاااااي التوقيااااات أو المنشاااااأة أو  ةأساااااا  الموازناااااة والبياناااااات المالياااااة أيضاااااا  نتيجااااا
 التصنيف. 

 

يتطلاااب هاااذا المعياااار أن ياااتم عااارض مقارناااات المباااالغ المقااادرة والفعلياااة علاااى نفااا  األساااا   72إساااتنتا  
المنش ت ونف  الفتارة كماا هاي  )الصيغة، المصطلحات، األسا  المحاسبي، التصنيف( لنف 

للموازناااة المصاااادق عليهاااا. وهاااذا أمااار ضاااروري حتاااى ُتظهااار البياناااات المالياااة مااادى إساااتخدام 
المبالغ الفعلية وفقاا  للموازناات المعتمادة قانونياا . كماا سيضامن إجاراء االفصااحات علاى أساا  

ا. وتبعااا  لااذلك فإنااه ينبغااي مقااارن وأن ُتظهاار البيانااات الماليااة اإللتاازام بالموازنااة المصااادق عليهاا
إعادة صياغة المبالغ الواردة في البياناات المالياة بحيا  يمكان مقارنتهاا ماع الموازناة المصاادق 

 عليها عندما يكون هناك إختالفات في المنشأة أو التوقيت أو األسا .
 

ناات المالياة، يتطلاب من أجل تحسين قدرة المستخدمين على تحدياد العالقاة باين الموازناة والبيا   71إستنتا 
فاناه ينبغاي  ،هذا المعيار أنه عندما ال تكون البيانات المالية والموازنة معّدة على أسا  مقارن

مطابقاااة المباااالغ الفعلياااة علاااى أساااا  الموازناااة ماااع المباااالغ المقابلاااة المحاااددة المعروضاااة فاااي 
بشاكل منفصال. وفاي  البيانات المالية، مع تحديد أي إختالفات في المنشاأة والتوقيات واألساا 

حال تم إعداد الموازنة والبيانات المالية على نفا  األساا ، ال تكاون مطابقاة اإلختالفاات أمارا  
 ضروريا .

 

 



 مات الموازنة في البيانات الماليةرض معلو ع

 44لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أسا  اإلستنتاجات 127 

 عرض الموازنة والمعلومات الفعلية
يساام  هااذا المعيااار بعاارض الموازنااة والمعلومااات الفعليااة فااي بيااان منفصاال أو كعمااود موازنااة   78إسااتنتا 

المالياااة القائماااة، فقاااط عنااادما ياااتم إعاااداد الموازناااة والبياناااات المالياااة علاااى  إضاااافي فاااي البياناااات
أسااا  مقااارن. كمااا أن المرونااة فااي طريقااة العاارض تتااي  للمنشاا ت عاارض المقارنااة بأساالوب 
يخاادم حاجااات المسااتخدم علااى أفضاال وجااه، بينمااا يحااافظ فااي نفاا  الوقاات علااى األهميااة التااي 

. إن مناااع تبناااي مااانهج العماااود اإلضاااافي فاااي العااارض تتاااأتى مااان اإلدرا  فاااي البياناااات المالياااة
عناادما يااتم إعااداد البيانااات الماليااة والموازنااة علااى أسااا  محاساابي مختلااف يعتباار أماارا  ضااروريا  

 لضمان عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على أسا  مقارن.
 

 التطبيق المبديي 
لمحاسبة الدولية في القطااع العاام فاي ديسامبر تم إصدار هذا المعيار من قبل مجل  معايير ا   72إستنتا 

أو بعاد ذلاك. وُياراد  4112ينااير  7. ولن يبادأ تطبيقاه إال خاالل الفتارات التاي تبادأ فاي 4112
ماان تأجياال التطبيااق إتاحااة وقاات كااافي للمنشاا ت ماان أجاال وضااع وتعااديل إجراءاتهااا الخاصااة 

عااااداد التقااااارير الماليااااة والفتاااارات الزمنياااة والت غطيااااة )حياااا  يكااااون مناساااابا (. ويحبااااذ بالموازناااة وا 
 التطبيق المبكر لهذا المعيار. 

 
بح  مجل  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان ينبغي أن يقادم إعفااء مان     41إستنتا 

تطبيااق هااذا المعيااار لماادة ساانتين ماان تاااريخ اإلعتماااد المباادئي لمعااايير المحاساابة الدوليااة فااي 
لكنااه إعتباار أن مثاال هااذا اإلعفاااء لاام يكاان ضااروريا . ويعااود ساابب ذلااك إلااى أن القطاااع العااام، 

المنش ت تقّيم متطلبات هذا المعيار وتشملها كعامل فاي توقيتهاا فيماا يخا  اإلعتمااد المبادئي 
 لكافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

  

 اإعفا  من متطل  اإفصام عن المبالغ المقارنة
ال يتطلااب هااذا المعيااار بااأن تشااتمل البيانااات الماليااة للفتاارة الحاليااة علااى إفصاااح عاان مقارنااة    47إستنتا 

كمااا أنااه ال يتطلااب اإلفصاااح عاان  ،المبااالغ الفعليااة لفتاارة سااابقة مااع المبااالغ المقاادرة لتلااك الفتاارة
 التوضااايحات ذات العالقاااة لإلختالفاااات باااين المباااالغ الفعلياااة والمقااادرة لتلاااك الفتااارة الساااابقة فاااي

 البيانات المالية للفترة الحالية.
 

يركاااز هاااذا المعياااار علاااى دعااام تلبياااة إلتااازام المنشاااأة المتعلاااق بتحملهاااا المسااايولية عااان إمتثالهاااا    .44إستنتا 
للموازنااة المصااادق عليهااا فااي فتاارة التقرياار الحاليااة. ويمكاان أن توجااد العديااد ماان االفصاااحات 

ئق أخااارى تصااادر باااالتزامن ماااع البياناااات التوضااايحية المطلوباااة بموجاااب هاااذا المعياااار فاااي وثاااا
الماليااة لكاان لااي  كجاازء منهااا. إن مجلاا  معااايير المحاساابة الدوليااة فااي القطاااع العااام معنااي 
بإحتمالية أن يايدي متطلاب اإلفصااح عان المعلوماات المقارناة إلاى عابء زائاد فاي المعلوماات 

صااالحة مسااااتخدمي وشااابكة بالغاااة التعقيااااد لمتطلباااات إعاااداد التقااااارير، وبأناااه لااان يصااااب فاااي م
 البيانات المالية. 
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 توضيحيةالمثلة األ
  .ا منهشكل جزء  تال لكنها ، 44بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إن هذه اإلرشادات مرفقة

 بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية
 40×× ديسمبر 34في  ةالمنتهي للسنة ××حةومة الخاص بال

 الموازنة على سساا النقد
 (الوظيفةحس   الدفعات)تصنيف 

 

لياة معاّد سا  المحاسبي. إن هذا البيان حول مقارناة المباالغ المقادرة والفعيختلف أسا  الموازنة عن األ مالحظة:
 على أسا  الموازنة

 

 
 وحدات العملة(ب)

 المبالغ المقدرة
 النهاييةاألصلية        

المبالغ الفعلية على 
 سساا هابل للمقارنة

الموازنة النهائية  :ختالفاإل
 الفعليةو 

  المقبوضات 
 × × × × الضرائب

  المعونةيات إتفاق
 × × × × الوكاالت الدولية

 × × × × األخرى والمعونات المن 

 × × × × : االقتراضالعوائد

 التصرف بالمنش ت :العوائد
 والمعدات

× × × × 

 × × × × األنشطة التجارية

 × × × × مقبوضات أخرى

 × × × × المقبوضات جماليإ
     

  المدفوعات
 (×) (×) (×) (×) الصحة

 (×) (×) (×) (×) التعليم

 (×) (×) (×) (×) السالمة العامة  العام النظام

 (×) (×) (×) (×) الحماية االجتماعية

 (×) (×) (×) (×) الدفاع

 (×) (×) (×) (×) المجتمع مرافقاإلسكان و 

الثقافية الخدمات الترفيهية و 
 والدينية

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) يةقتصاداإل الشيون

 (×) (×) (×) (×) أخرى

 (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات

صافي 
 عات(و دفمالمقبوضات/)ال

(×) (×) (×) (×) 

                                                 
    بشاكل واضا  المحاددة  المقارنة بين الموازناة الفعلياة واألصالية أو الموازناة النهائياةختالف". إال أنه قد ُتشمل إلوجود عمود "اال يشترط

   .حي  يكون مناسبا  
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 منهج األعمدة اإضافية
 40×× ديسمبر 34للسنة المنتهية في  YYالخاص بالحةومة 

 ستحقاقالموازنة السنوية والبيانات المالية سساا اإةل من تعتمد 
 خرى(األمالية البيانات ال في لبيان األدا  المالي. ت عتمد طريقة عرض مشابهةموضحة فقط )

 

 الفعلي 
××40-4 

الفعلي  (وحدات العملة)ب
××40 

الموازنة 
ية يالنها
××40 

 الموازنة األصلية 
××40 

: الموازنة ختيفاإ
 عليةالنهايية والف

     اإيرادات 
 × × × × الضرائب ×

 اماتالغر الرسوم و  ×
 والتراخي  والعقوبات

× × × × 

معامالت اإليرادات من  ×
  التبادل

× × × × 

التحويالت من حكومات  ×
 أخرى

× × × × 

 × × × × إيرادات أخرى ×

 × × × × اإيرادات إجمالي ×

      

     المصاريف 
واتب، منافع األجور، الر  (×)

 الموظفين
(×) (×) (×) (×) 

المن  ودفعات التحويل  (×)
 األخرى

(×) (×) (×) (×) 

اللوازم والمواد االستهالكية  (×)
 المستخدمة

(×) (×) (×) (×) 

مصروف االستهالك  (×)
  اإلطفاء

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) مصاريف أخرى (×)

 (×) (×) (×) (×) تكاليف التمويل (×)

 (×) (×) (×) (×) إجمالي المصاريف (×)

حصة من فائض الشركات  ×
 الزميلة

× × × × 

 فايض/)عجز( الفترة ×
 المنسوبة إلى:

× × × × 

 × × × × مالكي المنشأة المسيطرة ×

 × × × × حصة األقلية ×

×  × × × × 

 

                                                 
   بشكل واض  المحددة  النهائية المقارنة بين الموازنة الفعلية واألصلية أو الموازنةختالف". إال أنه قد ُتشمل إلوجود عمود "اال يشترط

  .حي  يكون مناسبا  
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 ×حةومة لل -من اإفصاحات في الميحظاتمقتطف 
 

وتعاااارض البيانااااات الماليااااة علااااى أسااااا   علااااى أسااااا  النقااااد المصااااادق عليهااااا وازنتهااااام ×حكومااااة ال)تعاااارض 
 (ستحقاقاإل
التصاااانيف الااااوظيفي. وتغطااااي الموازنااااة المصااااادقة علااااى الموازنااااة علااااى أسااااا  النقااااد حسااااب يااااتم  .7

كافااااة  وتتضاااامن 41×× ديساااامبر 17إلااااى  41×× يناااااير 7الفتاااارة الماليااااة ماااان  المصااااادق عليهااااا
ومي العااام. ويشاامل القطاااع الحكااومي العااام كافااة المنشاا ت المحااددة المنشاا ت ضاامن القطاااع الحكاا
لمعيار المحاسبة الدولي فاي القطااع العاام  وفقا  )المعدة  ××المالحظة على أنها دوائر حكومية في 

 ."البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" 2
علاااى  المصاااادقة كماااا تااام( تااااريخ) فاااي وفاااق إجاااراء تشاااريعيعلاااى الموازناااة األصااالية  المصاااادقةتااام  .4

( بساابب فاي )تااريخوفاق إجاراء تشااريعي لكااوار  بشااأن إعاناة منكاوبي ا ×××التخصاي  اإلضاافي 
هاداف وسياسااات الموازناة األصاالية ألتوضااي   ويارد(. فاي )تاااريخ الشااماليةلازال فااي المنطقاة ز وقاوع 

 التزامنادرة باانتااائج الموازنااة الصااو المراجعااة التشااغيلية تقااارير الالحقااة بشااكل كاماال فااي  والتنقيحااات
 مع البيانات المالية.

الموازنااة  عاان %41بزيااادة قاادرها ) %71 نساابةالنفقااات الفعليااة عاان الموازنااة النهائيااة ب زيااادةكاناات  .1
التشاااريعي  وفااق اإلجااراءالنفقااات الزائاادة عاان المسااتوى المعتمااد  نتيجااة قساام الصااحةفااي األصاالية( 

المصااادق بااين الموازنااة النهائيااة  أخاارى امااةات هإختالفاا يكاان هناااكالزلاازال. ولاام للتعاماال مااع كارثااة 
 وبين المبالغ الفعلية. عليها

لحكومااااة بكافااااة م إعااااداد البيانااااات الماليااااة ليااااتعاااان األسااااا  المحاساااابي. و الموازنااااة  يختلااااف أسااااا  .4
 بيااان األداءفااي علااى طبيعااة النفقااات  مبناايتصاانيف  إسااتخدامب سااتحقاققطاعاتهااا علااى أسااا  اإل

كافاة المنشا ت المسايطر عليهاا بماا فاي ذلاك  تشاملموحادة ة هاي بياناات البياناات الماليا إن المالي.
تختلاف و  .41×× ديسامبر 11إلاى  41×× ينااير 7المالياة مان  للفترة ميسسات األعمال الحكومية

والتااي تتعاماال فقااط مااع  يااتم المصااادقة عليهااا علااى أسااا  النقاادالبيانااات الماليااة عاان الموازنااة التااي 
وبعاااض المنشااا ت واألنشاااطة  ميسساااات األعماااال الحكومياااةيساااتثني  القطااااع الحكاااومي العاااام الاااذي

 .غير المتعلقة بالسوقاألخرى الحكومية 

سااا  النقاادي وتاام إعااادة األإلااى  سااتحقاقسااا  اإلأالمبااالغ فااي البيانااات الماليااة ماان  تنظاايمتاام إعااادة  .1
. هاااالمصااادق عليفااي الموازنااة  المعتماادعلااى نفاا  األسااا   بحياا  تكااون ةوظيفااال تصاانيفها حسااب
ات إختالفاا فيمااا يخاا المبااالغ فااي البيانااات الماليااة علااى تعااديالت  تاام إجااراءذلااك، باإلضااافة إلااى 

ميسسااات األعمااال المغطاااة )ات فااي المنشاا ت ختالفااواإل المسااتمر التوقياات المرتبطااة بالتخصااي 
صاادق المالموازنة النهائياة  معالمبالغ الفعلية على أسا  قابل للمقارنة  إظهار( من أجل الحكومية

 هذه التعديالت في الجدول التالي.مقدار  ويتم تحديد. عليها

 معروضااةالمطابقااة بااين المبااالغ الفعلياة علااى أسااا  قاباال للمقارنااة كمااا هااي  فيماا يلااي أدناااه عاارض .2
للسااانة فاااي بياااان مقارناااة المباااالغ المقااادرة والفعلياااة وباااين المباااالغ الفعلياااة فاااي بياااان التااادفقات النقدياااة 

نف  الفتاارة. لااإعااداد البيانااات الماليااة ووثااائق الموازنااة  يااتمو  41××عااام  مبرديساا 17فااي  المنتهيااة
الموازنااة للقطاااع الحكااومي العااام فااي حااين  يااتم إعااداد حياا  :فيمااا يخاا  المنشااأة إخااتالف يوجاادو 
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فيماا  إخاتالف أيضاا  توحد البيانات المالية كافة المنش ت المسيطر عليها مان قبال الحكوماة. وهنااك 
ياتم إعاداد البياناات في حاين  يسا  النقداألم إعداد الموازنة على يت حي  تمد:يخ  األسا  المع

 .ستحقاقالمالية على أسا  اإل

 

 المجموع يةستثمار اإ يةالتمويل يةالتشريل 
المبااااالغ الفعليااااة علااااى أسااااا  
قاباااااااال للمقارنااااااااة كمااااااااا هاااااااااي 

فاااااي بياااااان مقارناااااة  معروضاااااة
 المبالغ المقدرة والفعلية

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 × × × × األسا  في اتختالفاإل

 × × × × التوقيت في اتختالفاإل

 × × × × المنشأة في اتختالفاإل

المبالغ الفعلية في بيان 
 التدفقات النقدية

× × × × 

 

 .كإفصاح في المالحظات(بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أو  في متنهذه المطابقة يمكن أن ُتشمل )



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية
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 نة في البيانات الماليةعرض معلومات المواز 
 

 40×× ديسمبر 34في  المنتهيةللسنة  " "حةومة لل -: الموازنة ذات السنتين على سساا النقداإفصام المحبذ في الميحظاتد. 
 

 
 

 (وحدات العمالت)ب

 األصلية الموازنة
 ذات السنتين 

الموازنة 
 المستهدفة
 للسنة األولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة األولى

سنة األولى ال
المبالغ 
على الفعلية 

سساا هابل 
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المنقحة في 
 السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ 
على الفعلية 

سساا هابل 
 للمقارنة

: ختالفاإل
المبالغ المقدرة 
والفعلية خالل 
 فترة الموازنة

          لمقبوضات ا

 × × × × × × × × × الضرائب

 × × × × × × × × × المعونةيات إتفاق

 × × × × × × × × × قتراضإل: االعوائد

 التصرف بالمنش ت: العوائد
 والمعدات

× × × × × × × × × 

 × × × × × × × × × األنشطة التجارية

          مقبوضات أخرى

 × × × × × × × × × المقبوضات إجمالي

          المدفوعات

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الصحة
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) التعليم
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) السالمة العامة العام النظام

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الحماية االجتماعية
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الدفاع

                                                 
   حي  يكون مناسبا  بشكل واض  المحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية واألصلية أو الموازنة النهائيةوجود عمود "اإلختالف". إال أنه قد ُتشمل ال يشترط.  
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 )بوحدات العمالت(

الموازنة األصلية 
 ذات السنتين 

الموازنة 
المستهدفة 
 للسنة األولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة األولى

السنة األولى 
المبالغ 

الفعلية على 
سساا هابل 
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
للسنة 

 يةالثان

الموازنة 
المنقحة في 
 السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ 

الفعلية على 
سساا هابل 
 للمقارنة

: اإلختالف
المبالغ المقدرة 
والفعلية خالل 
 فترة الموازنة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) المجتمع مرافقو  اإلسكان
الخدمات الترفيهية والثقافية 

 والدينية
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) يةقتصاداإل الشيون
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) أخرى

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات
صافي 

 المدفوعات(المقبوضات/)
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 
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 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 منافع الموظفين 

 

 شكـر وتقديـر
 91 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 عن الصادر المعيار هذا ويحتوي. الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الموظفين منافع"( 5002)

 معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي تحادلإل التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 91 الدولي المحاسبة

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية اريرالتق إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
إلعداد  الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن اإلنجليزية، باللغة الدولية

 المملكة أتش، أكس 6 أم 2 سي إي لندن ستريت، كانون 00 الطابق األول وعنوانها ،التقارير المالية
 .المتحدة

 publications@ifrs.org: اإللكتروني يدالبر 

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 خر األ والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards,” and“ إن

“International Financial Reporting Standards” إلعداد  الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية عالمات هي
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال ،التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

 الفقرة
ةالمتأثر   

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مة مقد
 القسم

 5099التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف

 5090يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 90
 5090نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 

 5090يناير محاسبة الدولية في القطاع العام معايير ال التحسينات على  تعديل 99

 5090يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 08

 5090يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 990

 5090يناير لعام معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا التحسينات على  تعديل 992

 5090يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 909

 5090يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ909

 5090يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ988

  

 منافع الموظفين -52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  
تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 

 . 5092يناير  92
 

 . 5007من عام  فبراير" في منافع الموظفين" 52ع العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطا
 

من خالل معايير القطاع  52ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العام التالية: 

  (5099 أكتوبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (5090 يناير)الصادرة في  ير المحاسبة الدولية في القطاع العاممعاي التحسينات على 

  (5090 نوفمبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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 قائمة المحتويات
 

 الفقرة 
 9  ...............................................................................الهدف
 1-5 ...............................................................................النطاق
 90 ..............................................................................تعريفات

 56-99  .........................................................منافع الموظفين قصيرة األجل
 52-90  ................................................................والقياس عترافاإل

 90 ..........................................جميع منافع الموظفين قصيرة األجل
 91-92 .............................................اإلجازات المعوضة قصيرة األجل
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 56 .............................................................................اإلفصاح

 20-58 .....المحددة المنافعبين خطط المساهمة المحددة وخطط  التمييز :منافع ما بعد التوظيف
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 82-60 ................................................................والقياس عترافاإل
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 منافع الموظفين

 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  889 

 

منفعة المحددة وتكلفة الخدمة ات اللتزامالقيمة الحالية إل -والقياس عترافاإل
 ..........................................................................الحالية

 
86-998 

 81-88 .....................................................نموذج التقييم اإلكتواري
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  التطبيقرشادات إالملحق أ: 
  أساس اإلستنتاج

  األمثلة التوضيحية
  91المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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 تتساو . 987-9 الفقرات في مبين "الموظفين منافع" 52 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف سياق في 52 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ُيقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع
 معيار ويقدم. "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اإلستنتاجات أساس سياق وفي منه

" واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 0 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة اإلرشادات يابغ في المحاسبية السياسات وتطبيق إلختيار أساسا  
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 الهدف
ويتطلبب هبذا المعيبار أن  ،لمحاسببة واإلفصباح لمنبافع المبوظفينوضع أسس للى إيهدف هذا المعيار  .9

   -:تعترف المنشأة بما يلي

 ؛ والموظف خدمته مقابل حصوله عليها المنافع إذا قدم عها بدفإلتزام (أ)

أو مقببببدرات الخدمببببة  قتصبببباديةالمنببببافع اإل المترتببببب علببببى المنشببببأة حببببين تسببببتهلك مصببببروفبال (ب)
 الناتجة عن الخدمة التي يقدمها الموظف مقابل هذه المنافع. 

 

 النطاق
مالت المعـا بإسـتثنا يجب تطبيق هذا المعيار من قبل رب العمل لمحاسبة جميـع منـافع المـوظفين  .5

معيـار المحاسـبة الـدولي أو الـوطني البـام بالمعـامالت علـى أسـا   أنظـرعلى أسـا  األسـهم  
 األسهم(. 

 

معيبار المحاسببة  أنظبر) الخاصة بخطط منافع تقاعبد المبوظفينال يتعلق هذا المعيار بإعداد التقارير  .0
يببار كببذلك بالمنببافع الببدولي أو الببوطني الخبباص بخطببط منببافع تقاعببد المببوظفين(. وال يتعلببق هببذا المع

التبي ال تعتببر مقبابال  للخدمبة التبي يقبدمها الموظفبون  مركببال جتماعيالتي تقدمها برامج الضمان اإل
 أو الموظفون السابقون في منشآت القطاع العام. 

 

 -:المعيار تلك المشار إليها تشمل منافع الموظفين التي ينطبق عليها هذا .2

أو  بببين الشببركة و أفببراد المببوظفينالرسببمية  اتتفاقبباإلالخطببط الرسببمية أو غيرهببا مببن  بموجببب (أ)
   ؛مجموعات من الموظفين أو من يمثلهم

حيببت تلتببزم المنشببآت بببأن  قتصبباديةاإل تفاقيبباتالمتطلبببات التشببريعية أو مببن خببالل اإل بموجببب (ب)
تسببباهم بخطبببط أربببباب العمبببل المتعبببددين علبببى النطببباق البببوطني أو الحكبببومي أو الصبببناعي أو 

 المركب؛ و جتماعيتلتزم المنشآت بالمساهمة ببرنامج الضمان اإل أو حيت ،غير ذلك

سبببات غيبببر منفعبببة. وينشبببأ عبببن الممار  إلتبببزامهبببا ينشبببأ عنوفقبببا  للممارسبببات غيبببر الرسبببمية التبببي  (ج)
ا  نافعببا  حببين ال يكببون للمنشببأة أي خيببار عخببر عببدا دفببع منببافع المببوظفين. ومببن إلتزامببرسببمية ال

نبتج عبن التغيبر فبي الممارسبات غيبر الرسبمية للمنشبأة ضبرر المنفعة حين ي إلتزاماألمثلة على 
 غير مقبول على عالقتها مع الموظفين. 

 

   -:تشمل منافع الموظفين ما يلي .2

 جتمببباعياإل الضبببمان ومسببباهمات والمرتببببات األجبببور مثبببل ،األجبببل قصبببيرة المبببوظفين منبببافع (أ)
 المكافببآتو  األرببباح فببي والمشبباركة المدفوعببة المرضببية والمغببادرات المدفوعببة السببنوية اإلجببازات

 الصبحية كالرعايبة) النقديبة غيبر والمنبافع( المبدة ةنهايب من شهرا   95 خالل مستحقة كانت إن)
 ؛الحاليين للموظفين( المدعومة أو المجانية الخدمات أو والبضائع والسيارات والسكن
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لحيبباة لمببا بعببد منببافع مببا بعببد التوظيببف مثببل التقاعببد وغيرهببا مببن منببافع التقاعببد والتببأمين علببى ا (ب)
   ؛التوظيف والرعاية الصحية لما بعد التوظيف

منبببافع أخبببر  طويلبببة األجبببل والتبببي يمكبببن أن تشبببمل إجبببازة الخدمبببة الطويلبببة أو إجبببازة التفبببر   (ج)
والزيبادات  األجبلومنافع العجز طويلة  ،األجلالدراسي أو اليوبيل أو غيرها من المنافع طويلة 

 95األرباح والتعويضات المتأخرة إن كانت مسبتحقة خبالل المتعلقة باألداء زيادات المشاركة ب
 المدة؛ و إنتهاءشهرا  أو أكثر بعد 

 الخدمة.  إنهاءمنافع  (د)
 

لها خصائص متميزة فبإن هبذا المعيبار يضبع  (د)-(أ)ونظرا  ألن كل فئة من الفئات المشار إليها من 
 متطلبات منفصلة لكل من هذه الفئات. 

 

المنبافع التبي يبتم تقبديمها للمبوظفين أو مبن يعولبونهم ويمكبن تسبويتها عبن تشمل منافع الموظفين تلك  .6
أو ألزواجهبم أو أطفببالهم أو طريبق دفعبات )أو تقبديم السببلع والخبدمات( يبتم تقبديمها مباشببرة للمبوظفين 

 غيرهم ممن يعيلون أو لجهات أخر  مثل شركات التأمين. 
 

وام جزئببي أو كامببل أو دائببم أو متقطببع أو يمكببن أن يقببدم الموظببف خدماتببه لمنشببأة مببا علببى أسبباس د .8
كمبا تبم تعريفبه هداف هذا المعيار موظفو اإلدارة الرئيسبيون ويدخل ضمن مسّمى الموظفين ألمؤقت. 

 .  األطراف ذات العالقة" إفصاحات " 50في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 .منشآت األعمال الحكومية  بإستثناام ينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع الع .7
 

 معببببايير مجلبببس عبببن الصبببادرة "العببببام القطببباع فبببي الدوليبببة المحاسبببببة معبببايير إلبببى المقدمبببة" توضبببح .1
 إلعبببداد الدوليبببة المعبببايير تطببببق الحكوميبببة األعمبببال مشببباريع أن العبببام القطببباع فبببي الدوليبببة المحاسببببة
 األعمببببال مشبببباريع تعريببببف ويببببرد. الدوليببببة المحاسبببببة معببببايير مجلببببس عببببن الصببببادرة الماليببببة التقببببارير
 .  "المالية البيانات عرض" 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في الحكومية

 

 تعريفات
   -:باعتبار المعاني الموضحة بجانب كل منهاتستبدم المصطلحات التالية في هذا المعيار   .90

   -:مما يلي (Actuarial gains and losses  كتواريةتتكون األرباح والبسائر ال 
؛ السـابقة وبـين الـذص حصـل فعـال ( كتواريـةال  اتفتراضتعديالت الببرة آثار الفروفات بين ال (أ 

  و

 .كتواريةال  اتفتراضأثر التغيرات في ال (ب 
 

Assets held by a long-) األصول المحتفظ بهـا فـي صـندوق منـافع المـوظفين طويلـة األجـل

term employee benefil fund) ــة  إســتثنا ب  هــي أصــول ــر المنقول ــة ري األدوات المالي
   -:ية(الصادرة عن المنشأة المعدة للتقارير المال
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محــتفظ بهــا فــي صــندوق منشــأة منفصــلة قانونيــا  عــن المنشــأة التــي تعــد التقــارير الماليــة  (أ 
   ؛ ووالموجودة فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين

وليسـت متـوفرة لـدائني المنشــأة  ،لمـوظفينها لـدفع أو تمويـل منــافع اإسـتبدامالمتـوفرة ليـتم  (ب 
وال يمكــن إرجاعهــا إلــى المنشــأة المعــدة  ،المعــدة للتقــارير الماليــة حتى فــي حالــة الفــال (

   -:إال في واحدة من كلتا الحالتينللتقارير 

ات منـافع المـوظفين إلتزاملتغطية جميع أن تكون األصول المتبقية في الصندوق كافية  (1 
  ؛ وبة على البطة أو المنشأة المعدة للتقاريرذات العالقة المترت

أو أن يتم إرجاع األصول إلى المنشأة المعدة للتقـارير لتعويضـها عـن منـافع المـوظفين  (5 
 التي تم دفعها. 

 

 (Composite social security programs) مركـبال جتمـاعييتم إنشـا  بـراما الضـمان ال
 و ؛بموجب تشريع

   .عمل لتقدم منافع ما بعد التوظيفتعمل كبطط متعددة أرباب ال (أ 

 وتقدم منافع يمكن اعتبارها مقابل البدمة التي قدمها الموظفون.  (ب 
 

المنفعـة  لتـزامهي الزيادة في القيمة الحالية ل  (Current service cost  تكلفة البدمة الحالية
 المحددة الناتجة عن بدمة الموظف في الفترة الحالية.

 
 بإسـتثنا هي بطط منافع ما بعد التوظيـف  (Defined benefit plans) بطط المنفعة المحددة

 بطط المساهمة المحددة.
 

هـــي بطـــط منـــافع مـــا بعـــد  (Defined contribution plans) بطـــط المســـاهمة المحـــددة
 يكـون  صـندوق( ولـن همات محـددة لمنشـأة منفصـلةالتوظيف والتـي تـدفع المنشـأة بموجبهـا مسـا

 يكفـي مـا الصندوق في يكن لم إن أبرى مساهمات أص لدفع نافع أو انونيق إلتزام أص ذلك بعد لها
 الحاليـة الفتـرات فـي الموظـف ببدمـة المتعلقة الموظفين منافع جميع دفع من ليتمكن األصول من

 والسابقة. 
 

تعويضـات التـي تقـدمها المنشـأة الهـي جميـع أشـكال  (Employee benefits) منـافع المـوظفين
 تي يقدمها الموظفون.مقابل البدمات ال

 
المنفعـة المحـددة  لتزامهي الزيادة بالل فترة في القيمة الحالية ل  (Interest cost) تكلفة الفائدة

 التسوية. والتي تنشأ لكون المنافع أقرب بفترة واحدة إلى 
 

 بإسـتثنا   هي بطط مساهمة محـددة (employer plans-Multi) البطط متعددة أرباب العمل
بطـــط  بإســـتثنا لمحددة ( أو بطـــط المنـــافع امركـــبال جتمـــاعيلـــة وبـــراما الضـــمان البطـــط الدو 

 -:الدولة( والتي
 ؛ وتجمع األصول التي ساهمت بها منشآت عدة ال تبضع للسيطرة المشتركة (أ 
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ــي أكثــر مــن منشــأة علــى أســا  أن  (ب  ــديم المنــافع للمــوظفين ف وتســتبدم هــذص األصــول لتق
ض النظـر عـن هويـة المنشـأة التـي توظـف المـوظفين درجات المساهمة والمنفعـة تتحـدد بغـ

 المعنيين. 
 

هـي  األجـل (term employee benefits -Other long) بـرى طويلـةاألمـوظفين المنـافع 
 مدفوعـةوالتـي ال تكـون البدمـة(  إنهـا منافع ما بعد التوظيف أو منافع  بإستثنا   منافع موظفين

 رة التي يقدم فيها الموظفون بدماتهم مقابلها. الفت إنتها شهرا  بعد  15بشكل كامل بالل 
 

المنفعة  لتزامهي الزيادة في القيمة الحالية ل  (Past service cost) تكلفة البدمة السابقة
تنتا في الفترة الحالية من تقديم أو تغيير منافع ما  ،المحددة لبدمة الموظف في فترات سابقة

 السابقة البدمة تكلفة تكون أن يمكنويلة األجل. بعد البدمة أو منافع الموظفين األبرى ط
 المنافع للتزام الحالية القيمة تزداد بحيث المنافع تغيير أو استحداث يتم عندما  إيجابية
 المنافع للتزام الحالية القيمة تنبفض بحيث الحالية المنافع تغيير يتم عندما  سلبية أو( المحددة
 (. المحددة

 

   -:ما يلي (an assetsPl) أصول البطةتشمل 
 ؛ وندوق منافع الموظفين طويلة األجلاألصول المحتفظ بها في ص (أ 

 .بوالم التأمين المؤهلة (ب 
 

منـافع  بإستثنا   هي منافع الموظفين (employment benefit-Post) منافع ما بعد التوظيف
 التوظيف.  إنتها إنها  البدمة( والتي تكون مستحقة بعد 

 

ترتيبـات رسـمية أو هـي  (employment benefit plans-Post) لتوظيفبطط منافع ما بعد ا
 منافع ما بعد التوظيف لموظف أو أكثر. رير رسمية تقدم المنشأة بموجبها 

 

 present value of defined benefit) المنفعــــة المحــــددة لتــــزامالقيمـــة الحاليــــة ل 

obligation) ، للــدفعات المســتقبلية  ،البطــةدون اقتطــاع أص مــن أصــول  ،هــي القيمــة الحاليــة
 الناشئ عن بدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقة. لتزامالمتوقعة والضرورية لتسوية ال 

 

 *هـي بوليصـة تـأمين صـادرة  (A qualitying insurance policy) بوليصة التـأمين المؤهلـة
فــي القطــاع  ة الــدوليمــا جــا  فــي معيــار المحاســب ك عــن المــؤمن والــذص ال يكــون طرفــا  ذا عالقــة

   -:في األحوال التالية ،( للمنشأة المعدة للتقارير50العام
ــة  (أ  ــافع  إســتبدامإمكاني ــافع المــوظفين بموجــب بطــة من ــل من ــدفع أو تموي ــد البوليصــة ل عوائ

  ؛ ومحددة

                                                           

*
 رة أن تكون عقد التأمين ) أنظر المعايير الدولية أو الوطنية التي تتعامل بعقود التأمين(.بوليصة التامين المؤهلة ليس من الضرو  
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أن ال تكون هذص العوائد متاحة لدائني المنشأة المعـدة للتقـارير حتى فـي حالـة الفـال ( وال  (ب 
   -:ا للمنشأة المعدة للتقارير إال في أحد الحالتين التاليتينيمكن دفعه

أن تمثـــل العوائـــد أصـــول الفـــائض والتـــي ال تحتـــات إليهـــا البوليصـــة لتغطيـــة جميـــع  (1 
 ؛ أوات منافع الموظفين ذات العالقةإلتزام

أو أن تكون العائدات راجعة للمنشـأة المعـدة للتقـارير لتعويضـها عـن منـافع مـوظفين  (5 
 تم دفعها. 

 
أو  هو الفائدة وأرباح األسهم (Return on plan assets) العائد على أصول البطة

األرباح والبسائر جميعا  مع  ،المشتقة من أصول البطةوريرها من اليرادات  التوزيعات المماثلة
 تلك عن عدا منها أص تكاليف لدارة البطة  مطروحا   ،المحققة ورير المحققة على أصول البطة

وأص ضريبة مستحقة  (المحددة المنافع إلتزام لقيا  المستبدمة االكتوارية االفتراضات في الواردة
 على البطة نفسها. 

 
هـي منـافع المـوظفين  (term employee benefits-Short) منـافع المـوظفين قصـيرة األجـل

 هــا إنتشـهرا  بعـد  15منـافع إنهـا  البدمــة( والتـي تصـبق مســتحقة بشـكل كامـل بــالل  بإسـتثنا  
 التي يقدم بها الموظفون البدمات ذات العالقة. الفترة 

 
المركـب التـي  جتمـاعيهي البطط المبتلفة عـن بـراما الضـمان ال (State plans) بطط الدولة

يضــعها التشــريع والتــي تعمــل مثلمــا أنهــا بطــط متعــددة أربــاب العمــل لجميــع المنشــآت فــي الفئــات 
 التي يحددها التشريع.  قتصاديةال
 
هــي منــافع للمــوظفين تصــبق مســتحقة فــي  (Termination benefits) ةنــافع إنهــا  البدمــم

 -:إحدى حالتين
 ؛ أوفي حال قررت المنشأة إنها  بدمة الموظف قبل الموعد الطبيعي للتقاعد (أ 

 في حال قبول الموظف التسريق الطوعي مقابل حصوله على هذص المنافع. (ب 
 

هي منافع الموظفين التي ال تتوقـف  ( oyee benefitsVested empl) منافع الموظفين الثابتة
 على التوظيف المستقبلي.

 
ُتستبدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األبرى في هذا 

 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذص المعايير المعيار بنف  المعنى الذص ترد به في
 ا بشكل مستقل. التي تم نشره

 منافع الموظفين قصيرة األجل
   -:تشمل منافع الموظفين قصيرة األجل ما يلي .99

 ؛جتماعياألجور والرواتب ومساهمات الضمان اإل (أ)

 األجبببر مدفوعبببة السبببنوية اإلجبببازة مثبببل) تعويضبببها يبببتم التبببي األجبببل قصبببيرة الغيببباب فتبببرات (ب)
 إثنببي خبالل الغيباب فتبرات تعبويض تسبوية ينبغببي حيبت( األجبر مدفوعبة المرضبية واإلجبازة
 .  العالقة ذات الخدمات الموظفون خاللها يقدم التي المدة نهاية بعد شهرا عشر
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 95الزيببادات المتعلقببة ببباألداء الببوظيفي والمشبباركة فببي األرببباح التببي تكببون مسببتحقة خببالل  (ج)
 ؛ والفترة التي يقدم خاللها الموظفون خدماتهم إنتهاءشهرا  بعد 

)كالخدمبة الصبحية والسبكن والسبيارات والسبلع أو الخبدمات المدعومبة(  المنافع غيبر الماليبة (د)
 للموظفين الحاليين.

 

 اتإفتراضبببسببيطة ألنهببا ال تسببتلزم وجببود غالبببا  مببا تكببون محاسبببة منببافع المببوظفين قصببيرة األجببل  .95
. إكتواريبببةلوقبببوع رببببح أو خسبببارة  يبببةإحتمالوال يوجبببد هنببباك أي  ،أو التكلفبببة لتبببزاملقيببباس اإل إكتواريبببة

 على أساس عدم الخصم. ات منافع الموظفين قصيرة األجل إلتزام قياس أضف إلى هذا أنه يتم
 

 والقيا  عترافال
 جميع منافع الموظفين قصيرة األجل

 

عنــدما يقــدم الموظــف بدماتــه لمنشــأة مــا بــالل فتــرة المحاســبة فعلــى هــذص المنشــأة أن تعتــرف  .90
 -:ة األجل المتوقع تقديمها مقابل البدمةبالقيمة رير المبصومة لمنافع الموظفين قصير 

ــ (أ  ــ إ مصــروف مســتحق( بعــد إلتزام ك ــ   ،مدفوعــة قتطــاع أص مبل ــادة المبل وفــي حــال زي
عن المبل  رير المبصوم للمنافع فعلى المنشأة حينها أن تعتـرف بهـذص  مسبقا   المدفوع

دفع ( إلـى الحـد التـي يـؤدص فيـه الـ مصـروف مـدفوع مسـبقا   الزيادة كأصل مـن األصـول
   ؛ والنقد إسترجاعأو إلى المسبق على سبيل المثال إلى تبفيض الدفعات المستقبلية 

 إال إذا اشــترط أو ســمق معيــار آبــر بشــمول المنــافع ضــمن تكلفــة األصــل ،كمصــروف (ب 
 "المبــزون" 15معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  ،علــى ســبيل المثــال أنظــر 

 .والمعدات" والمصانع"الممتلكات  11العام  ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع
 

كيــف أن علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المتطلــب لمنــافع  50و ،11و ،11وتوضــق الفقــرات 
 والمشاركة في األرباح.  المكافآتالموظفين قصيرة األجل على شكل إجازات معوضة وبطط 

 

 اإلجازات المعوضة قصيرة األجل
ــ .92 ــى المنشــأة أن تعتــرف بالتكلف ــى شــكل يجــب عل ة المتوقعــة لمنــافع المــوظفين قصــيرة األجــل عل

   -:كما يلي 11الجازات المعوضة بموجب الفقرة 

حـين يقـدم الموظفـون بـدماتهم التـي تزيـد مـن  ،فـي حـال الجـازات المعوضـة المتراكمـة (أ 
  ؛ وحقهم في إجازات مستقبلية معوضة

 وفي حال الجازات المعوضة رير المتراكمة حين تحصل الجازة.  (ب 
 

قصبير  يمكن أن تعوض المنشأة موظفيها عن اإلجازات لعدة أسباب منها العطل والمبرض والعجبز .92
والمشاركة في هيئة المحلفين أو الخدمة في الجيش. هبذا ويقبع الحبق فبي  ،األمد واألمومة أو األبوة

   -:اإلجازات المعوضة ضمن فئتين
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 ؛ والمتراكمة  (أ)

 .غير المتراكمة (ب)
 

ويمكبببن اسبببتغاللها فبببي المسبببتقبل إن لبببم يبببتم  التبببي ترحبببلهبببي تلبببك  راكمبببةاإلجبببازات المعوضبببة المت .96
)أي  ويمكن أن تكون اإلجبازات المعوضبة المتراكمبة ثابتبة ،استغاللها في الفترة الحالية بشكل كامل

أن من حق الموظف الحصول على مبلغ نقدي مقابل حقه غيبر المسبتخدم فبي مغبادرة المنشبأة( أو 
حبين  إلتبزاملموظف أخذ بدل نقدي عن اإلجازات غير المسبتغلة(. وينشبأ غير ثابتة )حين ال يحق ل

يقببدم الموظفببون خببدماتهم التببي مببن شببأنها أن تزيببد مببن حقهببم فببي اإلجببازات المسببتقبلية المعوضببة. 
إال أن  ،موجودا  ومعترفا  به كذلك حتى إن كانت اإلجازات المعوضة غيبر ثابتبة لتزامويكون هذا اإل

هم اإلجببازات المتراكمببة غيببر الثابتببة سببيؤثر علببى إسببتخداممببوظفين للمنشببأة قبببل يببة مغببادرة الإحتمال
 .  لتزامقياس هذا اإل

 

على المنشأة أن تقي  تكلفة الجازات المعوضة المتراكمة حيث أن المبل  الضـافي التـي تتوقـع  .98
قـارير المنشأة أن تدفعه فـي مقابـل الجـازات ريـر المسـتبدمة التـي تراكمـت فـي تـاريخ إعـداد الت

 المالية.
 
المتوقبع حصبولها  علبى مبلبغ البدفعات اإلضبافية لتبزاماإل 98ليهبا فبي الفقبرة إتقيس الطريقبة المشبار  .97

لمجبرد حقيقبة أن المنفعبة تتبراكم. وال تحتباج المنشبأة فبي العديبد مبن الحباالت للقيبام بحسبابات دقيقبة 
فعلبببى سببببيل المثبببال مبببن حقيقبببي لإلجبببازات المعوضبببة غيبببر المسبببتخدمة.  إلتبببزاملتقبببدر عبببدم وجبببود 
رسبمي  إتفباقا  حقيقيبا  فقبط إن كبان هنباك إلتزامة اإلجازة المرضية المعوض إلتزامالمحتمل أن يكون 

 أو غير رسمي بأن اإلجازة المرضية غير المستخدمة قد تحسب من اإلجازة المدفوعة. 
 

الحببق الحببالي  دامإسببتخبببل تسببقط إن لببم يببتم  ،ال يمكببن ترجيببل اإلجببازات المعوضببة غيببر المتراكمببة .91
وال تخببببول المببببوظفين لببببدفعات نقديببببة مقابببببل اإلجببببازات غيببببر المسببببتخدمة.  ،باإلجببببازة بشببببكل كامببببل

إلببى الحببد الببذي ال تزيببد اإلجببازات السببابقة غيببر ) وتنطبببق هببذه الحالببة غالبببا  علببى اإلجببازة المرضببية
جببازة األمومبببة أو األببب وة واإلجبببازات المسببتخدمة مببن حبببق الموظببف المسببتقبلي بالحصبببول عليهببا( واا

أو  إلتببببزامالمعوضببببة لمشبببباركة هيئببببة محلفببببين أو للخدمببببة فببببي الجببببيش. وال تعتببببرف المنشببببأة بببببأي 
 مصروف إلى أن يحين موعد اإلجازة ألن خدمة الموظف ال تزيد من المنفعة. 

 
 ودفعات المشاركة في األرباح المكافآتدفعات 

ــى كــل منشــأة أن تعتــرف .50 ــدفعات ا يجــب عل ــي بالتكلفــة المتوقعــة ل لمكافــآت ودفعــات المشــاركة ف
   -:فقط في الحالتين التاليتين 11جب الفقرة األرباح بمو 

ــى المنشــأة أن  (أ  ــا  أو إلتزامــيكــون عل ــدفعات نتيجــة لا حالي ظــروف نافعــا  لكــي تفــي بهــذص ال
 ؛ وسابقة

 .  لتزامعليه لذلك ال  عتمادإمكانية القيام بتقدير يمكن ال (ب 
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 ا ال يكون للمنشأة أص بديل آبر إال القيام بهذص الدفعات. واقعا  فقط حينم لتزامويكون ال 
 
يوجببببد لببببد  بعببببض منشببببآت القطبببباع العببببام خطببببط للمكافببببآت متعلقببببة بأهببببداف إيصببببال الخدمببببة أو  .59

 عتمببادويتلقببى الموظفببون بموجببب هببذه الخطببط مبببالغ محببددة باإل ،باعتبببارات متعلقببة ببباألداء المببالي
من المنشبأة. وقبد تكبون هبذه الخطبط فبي  منشأة أو قطاعإسهاماتهم في تحقيق أهداف العلى تقدير 

ء لجميببع المببوظفين أو بعضببهم كببأن يكببون تقببدير األدا ،بعببض الحبباالت لمجموعببات مببن المببوظفين
بببدال  مببن أن يكببون التقببدير علببى شببكل فببردي. وبببالنظر إلببى أهببداف  معببين مببن المنشببأة فببي قطبباع

يسبت شبائعة فبي القطباع العبام بقبدر مبا هببي فبإن خطبط المشباركة باألربباح ل ،منشبآت القطباع العبام
إال أنه يمكن أن تكون إحبد  اعتببارات المكافبآت الماليبة للمبوظفين فبي  ،عليه في المنشآت الربحية

. وقبد ال تبدير بعبض منشبآت بعض قطاعات منشآت القطباع العبام التبي تعمبل علبى أسباس تجباري
مثبل توليبد  ،ر على مقاييس ذات اعتبار مبالياألداء بالنظ القطاع العام برامج ربحية ولكنها قد تقيم

مصبببادر اإليبببرادات وتحقيبببق بعبببض أهبببداف الموازنبببة. ويمكبببن أن تتضبببمن بعبببض خطبببط المكافبببآت 
ببالرغم مبن كبونهم  ،دفعات لجميع المبوظفين البذين قبدموا خبدماتهم الوظيفيبة فبي فتبرة إعبداد التقبارير

إن المببببوظفين وبموجببببب خطببببط ليببببة. إال قببببد تركببببوا المنشببببأة قبببببل حلببببول تبببباريخ إعببببداد التقببببارير الما
كببأن يقببدم الموظفببون  ،لفتببرة معينببةيسببتلمون الببدفعات فقببط فببي حببال بقببائهم مببع المنشببأة  ،المكافببآت

ا نافعببا  طالمبا أن المببوظفين إلتزامبخبدماتهم طبوال فتببرة إعبداد التقببارير. وينشبأ عببن مثبل هبذه الخطببط 
ذا اسبببتمروا فبببي الوظيفبببة حتبببى نهايبببة الفتبببرة يقبببدمون خبببدماتهم التبببي تزيبببد مبببن المبلبببغ المبببدفوع لهبببم إ

يبة مغبادرة بعبض المبوظفين دون تلقبيهم إحتمالات النافعبة لتزامبالمحددة. ويعكبس قيباس مثبل هبذه اإل
علبببى شبببروط إضبببافية يجبببب مراعاتهبببا قببببل أن  50لبببدفعات المشببباركة فبببي األربببباح. وتبببنص الفقبببرة 

المتعلقة باألداء الوظيفي ودفعبات المكافبآت  بالتكلفة المتوقعة للدفعات عترافتتمكن المنشأة من اإل
 ودفعات المشاركة في األرباح. 

 

إال أنبه وفبي بعبض الحباالت قبد يكبون  ،ات قانونيبة لبدفع مكافبأةإلتزامبقد ال يترتب على المنشأة أي  .55
نبافع إذ أنهبا ال تمتلبك  إلتبزامويترتبب علبى المنشبأة فبي هبذه الحالبة  ،للمنشأة نهج فبي دفبع المكافبآت

 مغببادرة يببةإحتمال النافعببة اتلتزامبباإل هببذه مثببل قيبباس ا  عخببر سببو  أن تببدفع المكافببأة. ويعكببسخيببار 
 تلقيهم للمكافأة.  دون الموظفين بعض

 

ضبمن برنبامج دفبع  هبا القبانوني أو النبافعلتزامعليبه إل عتمباديمكن للمنشأة أن تقوم بتقبدير يمكبن اإل .50
   -:كة في األرباح في الحاالت التالية فقطمعتمد على األداء الوظيفي أو خطة مكافآت أو مشار 

 ؛أن تتضمن األحكام الرسمية للخطة معادلة لتحديد مبلغ المنفعة (أ)

 ؛ أوأن تحدد المنشأة المبالغ المترتبة قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية (ب)

 المنشأة النافع.  إلتزامأو أن تقدم الممارسة السابقة دليال  على مبلغ  (ج)
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المشببباركة فبببي األربببباح بنببباء  علبببى خدمبببة الموظبببف ويبببتم جبببب خطبببط المكافبببآت وخطبببط بمو  إلتبببزام .52
 به كمصروف في الفائض أو العجز.  عترافاإل

 

شببهرا  بعببد نهايببة  95إن لببم تكببن دفعببات المكافببآت والمشبباركة فببي األرببباح مسببتحقة بالكامببل خببالل  .52
 أنظببر) خببر  طويلببة األجببلالفتببرة التببي يقببدم بهببا الموظفببون خببدماتهم تصبببح هببذه الببدفعات منببافع أ

 (.920-928الفقرات 
 

 الفصاح
بالرغم من أن هذا المعيار ال يتطلب إفصباحات محبددة فيمبا يتعلبق بمنبافع المبوظفين قصبيرة األمبد  .56

يتطلبببب معيبببار المحاسببببة  ،إال أن المعبببايير األخبببر  قبببد تتطلبببب اإلفصببباحات. فعلبببى سببببيل المثبببال
كافبببآت مبببوظفي اإلدارة الرئيسببيين كمبببا هبببو الحبببال مإفصبباحات عبببن  50الببدولي فبببي القطببباع العبببام 

الببذي يتطلبببب اإلفصببباح عبببن المعلومبببات  9محاسببببة الببدولي فبببي القطببباع العبببام أيضببا  فبببي معيبببار ال
 الخاصة بمنافع الموظفين. 

 

 التمييز بين بطط المساهمة المحددة وبطط المنافع المحددة  :منافع ما بعد التوظيف
   -:يليتشمل منافع ما بعد التوظيف ما  .58

 مثل معاشات التقاعد؛ و ،منافع التقاعد (أ)

منافع أخر  لما بعد التوظيف مثل التبأمين علبى الحيباة بعبد التوظيبف والرعايبة الصبحية لمبا  (ب)
 بعد التوظيف.

 
أمببا الترتيبببات التببي يببتم تقببدم المنشببأة بموجبهببا منببافع مببا بعببد التوظيببف هببي خطببط منببافع مببا بعببد 

شببمل هببذا إنشبباء  سببواء  هببذه الترتيبببات بمببا يخببص هببذا المعيببار وتلتببزم المنشببأة بتطبيببق  ،التوظيببف
 ،أو برنبامج معاشبات التقاعبد أو برنبامج منفعبة التقاعبد ،مثبل برنبامج التقاعبد ،منشأة أخر  منفصلة

 بهدف استالم المساهمات ودفع المنافع. 
 
 ،حببددةيببتم تصببنيف منببافع مببا بعببد التقاعببد إمببا علببى أنهببا خطببط مسبباهمة محببددة أو خطببط منببافع م .57

ويرجع هذا إلى الجوهر االقتصادي للخط كما يشير غليه أحكامها وشروطها األساسبية. وحتبى يبتم 
تصببنيف الخطببة علببى أنهببا خطببة مسبباهمة محببددة ال بببد لخطببة منفعببة مببا بعببد التوظيببف أن تطالببب 

   -:المنشأة بدفع المساهمات لمنشأة منفصلة. وبموجب خطط المساهمة المحددة

أة القببانوني أو النببافع مقتصببرا  علببى المبلببغ الببذي توافببق علببى المسبباهمة بببه المنشبب إلتببزاميكببون  (أ)
وعلى هذا يكبون مبلبغ منفعبة مبا بعبد التوظيبف التبي يتلقاهبا الموظبف معتمبدا   ،في الصندوق

)والموظبببف أحيانبببا ( لخطبببة منبببافع مبببا بعبببد  علبببى قيمبببة المسببباهمات التبببي تقبببوم بهبببا المنشبببأة
   و؛الناشئة عن المساهمات ستثماريعها مع عائدات اإلجم ،التوظيف أو إلى شركة التأمين

)أي أن المنبافع سببتكون أقبل مببن  كتواريببةنتيجبة لببذلك يقبع علببى عباتق الموظببف المخباطرة اإل (ب)
لتقببديم المنببافع )أي أن األصبول المسببتثمرة سببتكون غيبر كافيببة سببتثمار المتوقبع( ومخبباطرة اإل

 المتوقعة(. 
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المنشببأة معتمببدا  علببى القيمببة التببي توافببق علببى  إلتببزامون فيهببا مببن األمثلببة علببى الحبباالت التببي ال يكبب .51
قببانوني أو نببافع مببن خببالل مببا  إلتببزامهببي عنببدما يكببون علببى المنشببأة  ،المسبباهمة بهببا فببي الصببندوق

   -:يلي

 ؛معادلة منفعة الخطة التي ال تكون مرتبطة فقط بقيمة المساهمات (أ)

كل عائببببد محببببدد مببببن إمببببا غيببببر مباشببببر مببببن خببببالل الخطببببة أو مباشببببر علببببى شبببب ،ضببببمان (ب)
 ؛ والمساهمات

النبافع مبثال  حبين  لتبزامنافع. فقبد ينشبأ اإل إلتزامتلك الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنها  (ج)
التبوازن فبي وجبه التضبخم  يكون للمنشأة سجل بمنافع متزايبدة لمبوظفين سبابقين لإلبقباء علبى

ن لم يكن هنالك   قانوني للقيام بهذا.  إلتزامحتى واا
 

   -:طط المنافع المحددةبموجب خ .00

 ؛ والمنشأة هو تقديم المنافع المتفق عليها للموظفين الحاليين والسابقين إلتزاميكون  (أ)

 سبتثمار)بأن تكلفبة المنبافع سبتكون أعلبى مبن المتوقبع( ومخباطرة اإل كتواريةتقع المخاطرة اإل (ب)
ذا كانببت التجربببة اإل ،جوهريببا  علببى المنشببأة  ،وأ مببن المتوقببعأسبب سببتثماروتجربببة اإل كتواريببةواا

 المنشأة.  إلتزامفيمكن زيادة 
 

ال تتطلب خطة المنافع المحددة دفع المساهمات إلبى منشبأة  ،على عكس خطط المساهمة المحددة .09
فيما يلي التمييز بين خطبط المسباهمة المحبددة وخطبط المنبافع  20-05منفصلة. وتوضح الفقرات 

 جتمببباعيط الدولبببة وببببرامج الضبببمان اإلوخطببب ،المحبببددة فبببي سبببياق الخطبببط متعبببددة أربببباب العمبببل
 .  مؤمنةوالمنافع ال مركبال

 

 بطط متعددة أرباب العمل
علــى المنشــأة أن تصــنف البطــة متعــددة أربــاب العمــل إمــا علــى أنهــا بطــة مســاهمة محــددة أو  .05

نـــافع يتجـــاوز األحكـــام  إلتـــزام بمـــا فـــي ذلـــك أص  بطـــة منفعـــة محـــددة بموجـــب أحكـــام البطـــة
المنشأة إذا تم تحديد البطة متعددة أرباب العمـل علـى أنهـا بطـة منفعـة . ويجب على الرسمية(

 -:محددة ما يلي

المنفعـة المحـددة وأصـول البطـة والتكلفـة المرتبطـة  لتـزامأن تحاسب الحصـة التناسـبية ل  (أ 
 ؛ وبالبطة بنف  الطريقة في أص بطة منفعة محددة أبرى

  .111أن تفصق عن المعلومات التي تنم عليها الفقرة  (ب 
 

حسـاب المنفعـة المحـددة للبطـة متعـددة أربـاب  سـتبدامعندما ال يكون هنـاك معلومـات كافيـة ل .00
   -:فإن على المنشأة القيام بما يلي’ العمل أص بطة المنفعة المحددة

 ؛كأنها بطة مساهمة محددة 21-22أن تحاسب للبطة بموجب الفقرات من   (أ 
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 -:أن تفصق عما يلي  (ب 

 ؛ وة منفعة محددةحقيقة أن هذص البطة هي بط (1 

السبب ورا  عدم وجود معلومات كافية لتـتمكن المنشـأة مـن محاسـبة البطـة علـى  (5 
 ؛ وأنها بطة منفعة محددة

إلى ما سبق عما يلي إذا كان الفائض أو العجز قـد يـؤثر علـى قيمـة أن تفصق بالضافة  (ت 
   -:المساهمات المستقبلية

 ؛ أص معلومات متوفرة عن الفائض أو العجز (1 

 ؛ والذص تم على أساسه تحديد الفائض أو العجز األسا  (5 

 .اآلثار المترتبة على المنشأة إن وجدت (1 
 

 

 -:من األمثلة على الخطة متعددة أرباب العمل للمنفعة المحددة .02

دفبع المصباريف عنبد تكببدها بحيبت تكبون مسباهمات حين تكبون الخطبة ممولبة علبى أسباس  (أ)
ن المتوقبع أن يكبون كافيبا  لبدفع المنبافع أو المبوظفين محبددة علبى مسبتو  مب/أرباب العمبل و

مكتسببببة خبببالل الفتبببرة المنبببافع المسبببتقبلية الأن يبببتم دفبببع و  ،حبببين اسبببتحقاقها فبببي الفتبببرة ذاتهبببا
 ؛ والحالية من المساهمات المستقبلية

 حين يتم تحديد منافع الموظفين بالنظر إلى مدة خدمتهم وأن ال يكون للممشآت المشاركة  (ب)

كتسببببها إنسبببحاب مبببن الخطبببة مبببن دون دفبببع مسببباهماتهم للمنبببافع التبببي أي وسبببيلة حقيقيبببة لإل
 نسحاب. إلالموظفون حتى تاريخ ا

 
فبإذا كانبت التكلفبة النهائيبة للمنبافع المكتسببة  ،للمنشبأة إكتواريبةوينشأ عن مثل هذه الخطبة مخباطرة 

مسبباهمات أو حتببى تبباريخ إعببداد التقببارير الماليببة أعلببى مببن المتوقببع فيتوجببب علببى المنشببأة زيببادة ال
وعلببى هببذا تببم تعريببف هببذه الخطببة علببى أنهببا خطببة  ،إقنبباع المببوظفين بقبببول تخفببيض فببي المنببافع

 منفعة محددة. 
 
 ،في حال توفر معلومات كافية حول الخطة متعددة أرباب العمبل المعروفبة بخطبة المنبافع المحبددة .02

ة وأصببول الخطببة وتكلفببة المنفعببة المحببدد لتببزامفببإن علببى المنشببأة أن تحاسببب لحصببتها التناسبببية إل
منافع ما بعد التوظيف المرتبطة بالخطة بنفس الطريقة في محاسبة خطة المنبافع المحبددة. إال أنبه 

تحديد حصتها في المركز المبالي األساسبي قد يكون هناك حاالت ال تكون فيها المنشأة قادرة على 
 -:ع هذا في الحاالت التاليةواألداء في الخطة بمصداقية كافية ألهداف المحاسبة. يمكن أن يق

أن ال تببتمكن المنشببأة مببن الوصببول إلببى المعلومببات الخاصببة بالخطببة والتببي تفببي بمتطلبببات  (أ)
  ؛ أوهذا المعيار

متعلقبببة ببببالموظفين الحببباليين والسببببابقين  إكتواريببببةأو أن الخطبببة تعبببرض المنشبببآت لمخببباطر  (ب)
تخصبببيص ق فبببي نعبببدام األسببباس المتسبببق والموثبببو إبحيبببت ينبببتج عبببن هبببذا  ،لمنشبببآت أخبببر 

 وأصول الخطة والتكلفة لمنشآت بعينها مشاركة في الخطة.  لتزاماإل
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وتقببوم المنشببأة فببي مثببل هببذه الحبباالت بالمحاسبببة للخطببة علببى أنهببا خطببة مسبباهمة محببددة وتفصببح 
 .  00عن المعلومات اإلضافية التي تنص عليها الفقرة 

 
العمببل والمنشببآت المشبباركة تحببدد كيفيببة  بببين الخطببة متعببددة أرببباب تعاقديببةيببة إتفاققببد يكببون هنبباك  .06

)أو كيفيببة تمويبل العجببز(. ويقببوم المشببارك فببي  توزيبع الفببائض فببي الخطببة علبى المنشببآت المشبباركة
ية التي تعامل الخطة على أنها خطة مساهمة محبددة تفاقالخطة متعددة أرباب العمل تحت هذه اإل

يبببرادات أو واإل تعاقديبببةيبببة التفاقئ عبببن اإلالناشببب لتبببزامباألصبببل أو اإل عترافبببباإل 00بموجبببب الفقبببرة 
 المصروفات الناشئة في الفائض أو العجز. 

 

ات واألصبببول لتزامبببالمخصصبببات واإل" ،91يتطلبببب معيبببار المحاسببببة البببدولي فبببي قطببباع األعمبببال  .08
ات المحتملببة. ويمكببن أن ينشببأ لتزامببعببن معلومببات حببول اإل عترافأن تقببوم المنشببأة ببباإل المحتملببة"

   -:بسببل تمل في سياق الخطة متعددة أرباب العمالمح لتزاماإل

المتعلقة بمنشآت مشاركة أخر  ألن كل منشأة تشارك فبي خطبة متعبددة  كتواريةالخسائر اإل (أ)
 ؛ أولكل منشأة مشاركة كتواريةأرباب العمل تشارك في المخاطر اإل

أخبر   أو أي مسؤولية بموجب أحكام الخطة لتمويل أي عجز في الخطة إذا توقفت منشبآت (ب)
 عن المشاركة. 

 

حيت إن خطبة إدارة المجموعبة ال  ،تختلف الخطط متعددة أرباب العمل عن خطط إدارة المجموعة .07
ضبمها للسبماح ألربباب العمبل المشباركين بتجميبع تراكما  لخطط رب عامل واحد تبم تعدو أن تكون 

ل ببببين مطالببببات ولكبببن يبببتم الفصببب ،سبببتثمارية وتقلبببيص تكببباليف إدارة اإلإسبببتثمار أصبببولهم ألهبببداف 
تشببكل خطببط إدارة المجموعببة أي مشببكلة ألن المعلومببات أرببباب العمببل عببن منفعببة مببوظفيهم. وال 

إذا ال تعببرض هببذه مثببل هببذه  ،تكببون متببوفرة أصببال  بحيببت يببتم التعامببل معهببا كببأي خطببة رب عمببل
مرتبطببببة بببببالموظفين الحبببباليين والسببببابقين مببببن  إكتواريببببةالخطببببط المنشببببآت المشبببباركة ألي مخبببباطر 

هببذا المعيببار أن تقببوم المنشببأة بتصببنيف خطببة إدارة  الببواردة فببي  . وتتطلببب التعريفبباتمنشببآت أخببر 
)بما في ذلبك  المجموعة على أنها خطة مساهمة محددة أو خطة منفعة محددة وفقا  ألحكام الخطة

 .نافع يتجاوز األحكام المنصوص عليها( إلتزامأي 
 

 المشاركة باضعة للسيطرة المشتركةبطط المنافع المحددة عندما تكون المنشآت 
خطبببط المنبببافع المحبببددة التبببي تتشبببارك فبببي المخببباطر ببببين المنشبببآت المختلفبببة الخاضبببعة للسبببيطرة  .01

 ال تكون خطط متعددة أرباب العمل.  ،مثل المنشآت المسيطرة والمسيطر عليها ،المشتركة
 

خطبة التبي يبتم قياسبها تحصل المنشأة المشباركة فبي مثبل هبذه الخطبة علبى المعلومبات الخاصبة بال .20
ذا كببان هنبباك  اتفتراضببوفقببا  لهببذا المعيببار علببى أسبباس اإل التببي تنطبببق علببى الخطببة بشببكل عببام. واا

صافي تكلفة المنفعة المحبددة للخطبة بشبكل  بتقييدمعلنة ية ملزمة أو سياسة إتفاقتعاقدية أو ية إتفاق
فببإن علببى  قتصببادية،منشببأة اإلعلببى المنشببآت ضببمن ال ،عببام والتببي يببتم قياسببها وفقببا  لهببذا المعيببار

بصافي تكلفة المنفعبة المحبددة التبي  يانها المالية المنفصلة أو المفردةفي ب سواء  المنشأة أن تعترف 
بصبافي تكلفبة  عتبرافيبة أو الترتيبب أو السياسبة فيجبب اإلتفاقتكبيدها. فإن لم يوجد مثل هبذه اإلتم 
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و المفببردة للمنشببأة والتببي تعتبببر رب العمببل الراعببي المنفعببة المحببددة فببي البيانببات الماليببة المنفصببلة أ
بالتكلفبة المقابلبة  في بياناتهبا المنفصبلة أو المفبردة أن تعترف للخطة. ويجب على المنشآت األخر 

 لمساهمتهم المستحقة للفترة. 
 

توجد بعض الحاالت في القطاع العام حين تشارك المنشأة المسيطرة وواحدة أو أكثر مبن المنشبآت  .29
يبببة تعاقديبببة أو ترتيبببب ملبببزم أو إتفاقفبببإن لبببم يكبببن هنبباك  طر عليهبببا فبببي خطبببة منفعببة محبببددة.المسببي

فبببإن علبببى المنشبببأة المسبببيطرة أن تحاسبببب علبببى أسببباس  ،20سياسبببة كمبببا هبببو موضبببح فبببي الفقبببرة 
وتفصبح المنشبأة المسبيطر عليهبا بأنهبا تحاسبب علببى  ،مسباهمة محبددة فبي بياناتهبا الماليبة الموحبدة

وتقبببدم المنشبببأة المسبببيطر عليهبببا والتبببي حبببددة فبببي بياناتهبببا الماليبببة المنفصبببلة. أسببباس المسببباهمة الم
تحاسب على أسباس المسباهمة المحبددة تفاصبيل عبن المنشبأة المسبيطرة وتببين فبي البيانبات الماليبة 
الموحبببدة للمنشبببأة المسبببيطرة أن المحاسببببة تمبببت علبببى أسببباس المسببباهمة المحبببددة. وتقبببوم المنشبببأة 

 .  25احات التي تنص عليها الفقرة المسيطر عليها باإلفص
 

وبناَ  علـى ذلـك يجـب  ،المشاركة في هذص البطة هي معاملة طرف ذص عالقة لكل منشأة مفردة .25
   -:فصق عما يليعلى المنشأة في بياناتها المالية المنفصلة أو المفردة أن ت

لفـة المنفعـة ية التعاقدية أو الترتيـب الملـزم أو السياسـة المعلنـة لتقييـد صـافي تكتفاقال  (أ 
 المحددة أو ما يفيد بأنه ال وجود لمثل هذص السياسة. 

 سياسة تحديد المساهمة المترتبة على المنشأة. (ب 

 ،10 للفقــرة وفقــا   المحــددة المنفعــة تكلفــة صــافي تبصــيم تحاســب المنشــأة كانــت إذا (ت 
ــا  للفقــرات فعلــى المنشــأة أن تفصــق  عــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بالبطــة ككــل وفق

110-115. 

 فعلـــى ،10إذا كانـــت المنشـــأة تحاســـب المســـاهمة المســـتحقة فـــي الفتـــرة وفقـــا  للفقـــرة  (د 
 للفقـرات وفقـا   والمتطلبـة عـام بشـكل بالبطة المتعلقة المعلومات عن تفصق أن المنشأة
 الفصـاحات باقي تنطبق وال ،115 والفقرة ،(ف  ،(   ،(ن  ،(ص و ،(هـ -(ب 111
 .111 الفقرة تتطلبها التي

 

 ط الدولةبط
يجــب أن تحاســب المنشــأة لمنــافع مــا بعــد التوظيــف بموجــب بطــط الدولــة بــنف  الطريقــة فــي  .20

 .(11و 15الفقرتين  أنظرالبطة متعددة أرباب العمل 
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)أو جميببع المنشببآت فببي فئببة  يببتم وضببع خطببط الدولببة عببن طريببق التشببريع لتغطيببة جميببع المنشببآت .22
وكالبببة )ك هيئبببة أخبببر أو  ،ة الوطنيبببة أو المحليبببةوتبببديرها الحكومببب ،فبببي قطببباع محبببدد مبببثال ( ،معينبببة

. ويخببتص هببذا المعيببار حصببريا  بمنببافع المببوظفين فببي المنشببأة وال أنشببئت خصيصببا  لهببذه المهمببة(
ات بموجببب خطببط الدولببة المتعلقببة بببالموظفين والمببوظفين السببابقين لتزامببيعنببى بمحاسبببة أي مببن اإل

للتقببارير الماليببة. وفببي حببين يمكببن للحكومببات فببي المنشببآت غيببر الخاضببعة لسببيطرة المنشببأة المعببدة 
أو األفببراد أصببحاب / إنشبباء خطببط للدولببة وتقببديم منببافع للمببوظفين فببي منشببآت القطبباع الخبباص و

 ات الناشئة عن هذه الخطط هذا المعيار. لتزامالمهن الحرة إال أنه لم يتم التعامل مع اإل
 

حيببت يببتم تحديببد  ،يف عنببد تكبببدهامببن خطببط الدولببة علببى أسبباس دفببع المصببار يببتم تمويببل العديببد  .22
المسبباهمات لدرجببة مببن المتوقببع أن تكببون كافيببة لببدفع المنببافع المطلوبببة التببي تصبببح مسببتحقة فببي 
الفتببببرة ذاتهبببببا؛ وسببببيتم دفبببببع المنببببافع المسبببببتقبلية المكتسببببببة خببببالل الفتبببببرة الحاليببببة مبببببن المسببببباهمات 

إما علبى أنهبا خطبط مسباهمة  وتحاسب المنشآت التي تشملها خطط الدولة تلك الخطط  المستقبلية. 
إن كبان قانونيبا  أو  لتبزاممحددة أو خطط منفعة محددة. وتعتمد المعاملبة المحاسببية علبى طبيعبة اإل

الشببركة الوحيبد هببو دفببع المسباهمات عنببد اسببتحقاقها  إلتببزامفببإذا كبان  ،نافعبا لببدفع المنبافع المسببتقبلية
 حاسب خطة الدولة على أنها خطة مساهمة محددة. عليها لدفع المنافع المستقبلية فإنها ت إلتزاموال 

 

إال إن االدعباء  ،مسبيطر عليهبا على أنها خطة مساهمة محبددة لمنشبأة يمكن تصنيف خطة الدولة .26
 ،يمكبن تفنيبده إفتبراضهبو فالقائل بأن خطة الدولة قبد تكبون خطبة منفعبة محبددة للمنشبأة المسبيطرة 

 ة الدولة على أنها خطة مساهمة محددة. سبة خطاليتم مح فتراضوفي حال تفنيد هذا اإل
 

 مركبال جتماعيبراما الضمان ال
يجـب علــى المنشــأة المعـدة للتقــارير الماليــة أن تحاسـب منــافع مــا بعـد التوظيــف بموجــب بــراما  .28

 15الفقـرتين  أنظـر  بنف  الطريقة في البطة متعـددة أربـاب العمـل مركبال جتماعيالضمان ال
 (.11و

 

المبكبببرة عبببن طريبببق التشبببريع وتقبببدم المنبببافع ل فبببراد البببذين  جتمببباعيضبببمان اإليبببتم وضبببع ببببرامج ال .27
معببايير األهليببة. وأهببم هببذه المعببايير هببو وصببول الفببرد إلببى سببن التقاعببد الببذي يببنص عليببه اسببتوفوا 
متعلقبببة بالبببدخل والثبببروة الشخصبببية. وقبببد يعمبببل برنبببامج الضبببمان . وهنببباك معبببايير أخبببر  التشبببريع

التشبببريعات لتقبببديم منبببافع كمقاببببل للخبببدمات الوظيفيبببة التبببي قبببدمها  المركبببب فبببي بعبببض جتمببباعياإل
المركب والتبي  جتماعيات في برامج الضمان اإللتزامويتناول هذا المعيار بشكل خاص اإلاألفراد. 

تنشببببأ كتعببببويض عببببن الخدمببببة التببببي يقببببدمها الموظفببببون والموظفببببون السببببابقون فببببي المنشببببأة المعببببدة 
ات لمنبافع المبوظفين لتزامبمن المنشأة المعبدة للتقبارير أن تحاسبب اإلللتقارير. ويتطلب هذا المعيار 

كمببا فببي الخطببط متعببددة أرببباب العمببل وفقببا   مركبببال جتمبباعياإلالتببي تنشببأ ضببمن بببرامج الضببمان 
 .  00و 05للفقرتين 
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تكببببون المعالجببببة المحاسبببببية  ،علببببى مسببببتو  الحكومببببة بأكملهببببا مببببثال   إقتصببببادية،بالنسبببببة لمنشببببأة  .21
معتمببدة علببى مببا إذا كببان  مركبببال جتمبباعيات منببافع المببوظفين بموجببب بببرامج الضببمان اإللتزامببإل

عنصبببر ذلبببك البرنبببامج البببذي يعمبببل علبببى تقبببديم منبببافع مبببا بعبببد التوظيبببف للمبببوظفين فبببي المنشبببأة 
محددا  أنه خطة مساهمة محددة أو خطة منفعة محددة. وتؤخبذ العوامبل الموضبحة فبي  قتصاديةاإل

 ار عند إطالق هذا الحكم. باالعتب 22الفقرة 
 

 المنافع المؤمنة
ــا بعــد التوظيــف .20 ــأمين لتمويــل بطــة منــافع م ــن أن تــدفع المنشــأة أقســاط الت ويجــب علــى  ،يمك

 بشــكل  المنشــأة أن تعامــل هــذص البطــة علــى أنهــا بطــة مســاهمة محــددة إال إذا كــان للمنشــأة
 -:قانوني أو نافع إلتزاممباشر أو رير مباشر من بالل البطة( 

 ؛ أولدفع منافع الموظفين مباشرة عند استحقاقها (أ)

لـــدفع مبـــال  إضـــافية إذا لـــم يـــدفع المـــؤمّظن كامـــل منـــافع المـــوظفين المرتبطـــة ببدمـــة  (ب)
 الموظف في الفترات الحالية والسابقة. 

 
القانوني أو النـافع فعلـى المنشـأة أن تعامـل البطـة  لتزاموفي حال احتفظت المنشأة بمثل هذا ال 

 ة منافع محددة. على أنها بط
 

المنشببأة بمنببافع  إلتببزامتلقائيببة مببع ال تحتبباج المنببافع المؤمنببة بواسببطة عقببد تببأمين عالقببة مباشببرة أو  .29
وتكون خطط منافع ما بعد التوظيف التي تشمل عقود تأمين خاضبعة إلبى التمييبز ذاتبه  ،الموظفين

 بين المحاسبة والتمويل كما هو الحال في غيرها من الخطط الممولة. 
 

منفعببة مببا بعببد التوظيببف مببن خببالل المسبباهمة فببي بوليصببة التببأمين  لتببزامفببي حببال تمويببل المنشببأة إل .25
أو خببالل عليببة  ،)إمببا بشببكل مباشببر أو غيببر مباشببر خببالل الخطببة والتببي تحببتفظ المنشببأة بموجبهببا

 النببافع أو لتزاملتحديببد أقسبباط التببأمين المسببتقبلية أو مببن خببالل طببرف ذي عالقببة مببع المببؤمّ ن( ببباإل
فبإن دفبع أقسباط التبأمين ال يصبل إلبى مسببتو  ترتيبب مسباهمة محبدد. ويلبزم عبن هبذا مببا  ،القبانوني

   -:يلي

 أنظببر) أن تحاسببب الشببركة بوليصببة التببأمين المؤهلببة علببى أنهببا أصببل مببن أصببول الخطببة (أ)
  ؛ و(90الفقرة 

 الببوالص)فبي حبال وفباء  وأن تعترف ببوالص التبأمين األخبر  علبى أنهبا حقبوق تعويضبية (ب)
 (.  959لمعايير الواردة في الفقرة با

 

سبببم مشبببارك محبببدد فبببي الخطبببة أو مجموعبببة مبببن المشببباركين فبببي إب)أ( كانبببت بوليصبببة التبببأمين إذا  .20
فبال  ،قبانوني أو نبافع لتغطيبة أي خسبارة فبي البوليصبة إلتبزامولم يكن على المنشأة أي )ب( الخطة 

لببى المببؤمن المسببؤولية الكاملببة لببدفع لببدفع المنببافع للمببوظفين ويكببون ع إلتببزاميقببع علببى المنشببأة أي 
منبافع  لتبزامويكبون دفبع أقسباط التبأمين المحبددة بموجبب مثبل هبذه العقبود بجبوهره تسبوية إلالمنافع. 
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ولهبذا  إلتبزام،وعليبه فبال يوجبد للمنشبأة بعبد ذلبك أصبل أو . لتزاما  للوفباء بباإلإسبتثمار الموظفين وليس 
 خطة مساهمة محددة. ساهمات في ل هذه الدفعات على أنها متعامل المنشأة مث

 

 بطط المنافع المحددة -منافع ما بعد التوظيف
تكببون المحاسبببة لخطببط المسبباهمة المحببددة واضببحة إذ يببتم تحديببد المنشببأة فببي كببل فتببرة مببن خببالل  .22

 لتببزاملقيبباس اإل كتواريببةاإل اتفتراضببوعليببه ال حاجببة لإل ،المبببالغ التببي يببتم المسبباهمة بهببا لتلببك الفتببرة
يببببتم قيبببباس  ،. باإلضببببافة إلببببى هببببذاإكتواريببببةوف وال يوجببببد إمكانيببببة ألي ربببببح أو خسببببارة أو المصببببر 

شبهرا  بعبد  95إال إن لم تصبح مسبتحقة بشبكل كامبل خبالل  ،ات على أساس غير مخصوملتزاماإل
 الفترة التي يقدم خاللها الموظفون خدماتهم ذات العالقة.  إنتهاء

 

 والقيا  عترافال
فإن علـى المنشـأة أن تعتـرف بالمسـاهمة  ،ته للمنشأة بالل فترة معينةعند تقديم الموظف بدما .22

   -:المستحقة في بطة المساهمة المحددة مقابل تلك البدمة على أنها

ـــراكم(إلتزام (أ  ـــم دفعهـــا ، مصـــروف مت ـــإذا تعـــدت قيمـــة  ،بعـــد بصـــم المســـاهمة التـــي ت ف
فـإن علـى  ،قـاريرالمساهمة المدفوعة المساهمة المستحقة للبدمة قبل تاريخ إعـداد الت

 مصـروف معـاد دفعـه( إلـى الحـد الـذص  المنشأة أن تعترف بتلك الزيادة على أنها أصـل
 ؛ وسترداد للنقدإتؤدص به إعادة الدفع مثال  إلى تبفيض في الدفعات المستقبلية أو 

 أنظـر  إال إذا تطلب معيار آبر أو سمق بضم المساهمات في تكلفة األصل ،مصروف  (ب 
" ومعيــار المبــزون" 15معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  علــى ســبيل المثــال

   .(11المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

شــهرا   15إذا لـم تصـبق المســاهمات فـي بطــة المسـاهمة المحـددة مســتحقة  بشـكل كامــل بـالل  .26
 دامإسـتبماتهم فيجـب إجـرا  البصـم عليهـا بالفتـرة التـي يقـدم الموظفـون باللهـا بـد إنتها بعد 

 .  11معدل البصم المشار إليه في الفقرة 
 

 الفصاح
يجب على المنشأة أن تفصق عن للمبلـ  المعتـرف بـه علـى أنـه مصـروف فـي بطـط المسـاهمة  .28

 المحددة.
 

ان تفصببح عببن  50معيببار المحاسبببة الببدولي فببي القطبباع العببام  ذلببك يجببب علببى المنشببأة إذا تطلببب .27
 المحددة لموظفي اإلدارة الرئيسيين.  المعلومات حول المساهمات في خطط المساهمة

 

 بطط المنافع المحددة -منافع ما بعد التوظيف
 لتببزاملقيبباس اإل كتواريببةاإل اتفتراضببتكببون محاسبببة خطببط المنببافع المحببددة معقببدة   ألنهببا تتطلببب اإل .21

. أضبببف إلبببى هبببذا أنبببه يبببتم قيببباس إكتواريبببةيبببة لوجبببود أربببباح أو خسبببائر إحتمالوالمصبببروف وهنببباك 



 منافع الموظفين

  810 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تسببويتها بعببد عببدة سببنوات مببن تقببديم المببوظفين  ألنببه مببن الممكببنات علببى أسبباس الخصببم لتزامبباإل
 لخدماتهم. 

 

 والقيا  عترافال
ويمكبن أن تكبون ممولبة بشبكل كامبل أو جزئبي  ،يمكن أن تكون خطط المنافع المحددة غير ممولبة .60

ق منفصبل قانونيبا  لمنشبأة أو صبندو  ،والموظفبون أحيانبا   ،من خالل المساهمات التي تقدمها المنشأة
عببن المنشببأة المعببدة للتقببارير والتببي يببتم دفببع منببافع المببوظفين عببن طريقهببا. وال يعتمببد دفببع المنببافع 

ببل وعلبى مقبدرة  ،ي للصبندوق وحسببستثمار الممولة عند استحقاقها على المركز المالي واألداء اإل
منشببأة جوهريببا  تببؤّمن ولهببذا فببإن الالمنشببأة )ورغبتهببا( فببي تعببويض أي عجببز فببي أصببول الصببندوق. 

فببإن المصببروف المعتببرف بببه فببي  ،ية المتعلقببة بالخطببة. وبنبباء  عليببهسببتثمار واإل كتواريببةالمخبباطر اإل
 خطة منفعة محددة ال يكون بالضرورة مبلغ المساهمة المستحقة لتلك الفترة. 

 

   -:تتضمن محاسبة المنشأة لخطط المنافع المحددة الخطوات التالية .69

عليببه لمبلببغ المنفعببة التببي يكتسبببها  عتمببادللقيببام بتقببدير يمكببن اإل كتواريببةاإل التقنيببات إسبتخدام (أ)
ويتطلبب هبذا مبن المنشبأة أن تحبدد  ،الموظفون مقابل الخبدمات فبي الفتبرات الحاليبة والسبابقة

 ( والقيببام بتقببديرات72-70الفقببرات  أنظببر) مقببدار المنفعببة المعببزوة للفتببرات الحاليببة والسببابقة
( حببول المتغيببرات الديمغرافيببة )مثببل دوران المببوظفين ومعببدل الوفيببات( ةإكتواريبب اتإفتراضبب)

والمتغيرات المالية )مثل الزيبادات المسبتقبلية فبي المرتببات وتكباليف الرعايبة الصبحية( والتبي 
 ؛(902-72الفقرات  أنظرمن شأنها أن تؤثر على تكلفة المنفعة )

قبببدرة بهبببدف تحديبببد القيمبببة الحاليبببة الوحبببدة الم إئتمبببانطريقبببة  إسبببتخدامخصبببم تلبببك المنفعبببة ب (ب)
 ؛(81-88الفقرات  أنظر) المنفعة المحددة وتكلفة الخدمة الحالية لتزامإل

 ؛(950-997الفقرات  أنظر) تحديد القيمة العادلة ألي من أصول الخطة (ج)

التبي يجبب  كتواريبةومجموع األربباح والخسبائر اإل كتواريةتحديد مجموع األرباح والخسائر اإل (د)
 (؛999-902الفقرات  أنظر) هاب عترافاإل

ــ ) -995الفقببرات  أنظببر) تحديببد تكلفببة الخدمببة السببابقة الناتجببة عنببد تقببديم الخطببة أو تغييرهببا(  ه
 ؛ و(998

-951الفقبببرات  أنظبببر) تسبببويتها تحديبببد البببربح أو الخسبببارة الناتجبببة عنبببد تقلبببيص الخطبببة أو (و)
تطببببببق هبببببذه  فعليهبببببا أن ،وحبببببين يكبببببون للمنشبببببأة أكثبببببر مبببببن خطبببببة منفعبببببة محبببببددة  (.902

اإلجراءات لكل خطة قائمة بذاتها بشكل منفصل. فحكومة الدولة مسئولة على سببيل المثبال 
ويمكبن أن يكبون لبديها خطبط  ،عن الخدمات التعليمية والصحية وعدد من الخدمات األخر 

 منفصلة للمعلمين وموظفي الخدمة الصحية وغيرهم من الموظفين. 
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ة تقريببببات يمكبببن الحسبببابي ختصببباراتت والمعبببدالت واإللتقبببديرايمكبببن فبببي بعبببض الحببباالت أن تقبببدم ا .65
 للحسابات الدقيقة الموضحة في هذا المعيار. عليها  عتماداإل

 
 النافع لتزاممحاسبة اإل

هــا القــانوني وفقــا  لاحكــام المنصــوم عليهــا إلتزاميجــب علــى المنشــأة بالضــافة إلــى محاســبة  .60
لقـــانوني الناشـــئ عـــن ممارســـات المنشـــأة ريـــر هـــا اإلتزاملبطـــة المنفعـــة المحـــددة أن تحاســـب 

نـافع ال يكـون للمنشـأة أص بيـار سـوى أن تـدفع  إلتزامحيث ينتا عن هذص الممارسات  ،الرسمية
النــافع يكــون عنــدما يمكــن أن يتســبب تغييــر الممارســات  لتــزامالمنــافع للمــوظفين. مثــال علــى ال 

 الموظفين. رير الرسمية للمنشأة لضرر ال يمكن قبوله بعالقتها مع 
 

 ،هبا بموجبب الخطبةإلتزاميمكن أن تسمح األحكام الرسمية لخطة المنفعة المحددة أن تنهي المنشبأة  .62
ومببع  ،لهببذا ،إال أنببه مببن الصببعب أن تلغببي المنشببأة خطببة إذا كانببت تفكببر باإلبقبباء علببى المببوظفين

نشبأة التبي تعبد فإن محاسبة منافع ما بعبد التوظيبف تفتبرض أن الم ،عدم وجود الدليل على النقيض
 .  مر بوعدها طوال العمر اإلنتاجي للموظفينبهذه المنافع ستست

 

 بيان المركز المالي
 -:منفعة محددة صافي مجموع المبال  التالية إلتزاميجب أن يكون المبل  المعترف به ك .62

ــة ل  (أ  ــاريخ إعــداد التقــارير الماليــة لتــزامالقيمــة الحالي الفقــرة  أنظــر  المنفعــة الحاليــة فــي ت
 ؛(11

( ريــر المعتــرف بهــا كتواريــة مطروحــا  منهــا البســائر ال  إكتواريــةبالضــافة إلــى أص أبــاح  (ب 
 ؛101و 102ارة إليها في الفقرتين بسبب المعاملة التي تمت الش

 ؛ و(115الفقرة  أنظر  أص تكلفة بدمة سابقة رير معترف بها بعد مطروحا  منه (ت 

 إن وجـدت(  التقـارير الماليـة ألصـول البطـةفي تاريخ إعداد القيمة العادلة  مطروحا  منه (د 
 .(150-112الفقرات  أنظر  ات بشكل مباشرلتزاموالتي سيتم من باللها تسوية ال 

 

قبل خصم القيمة العادلبة أليّ  مبن أصبول  لتزامالمنفعة المحددة هو مجموع اإل لتزامالقيمة الحالية إل .66
 الخطة. 

 

ات المنفعـة المحـددة والقيمـة العادلـة ألص مـن لتزامـيجب على المنشأة أن تحدد القيمة الحالية ل  .68
أصول البطة بدرجـة انتظـام كافيـة بحيـث ال تبتلـف الكميـات المعتـرف بهـا فـي البيانـات الماليـة 

 ها في تاريخ إعداد التقارير. دبشكل جوهرص عن المبال  التي يمكن تحدي
 

ات تببأمين معتمببد لقيبباس جميببع يشببجع هببذا المعيببار المنشببأة دون أن يلزمهببا لتسببتعين بخبيببر حسبباب .67
ات منببافع مببا بعببد التوظيببف الجوهريببة. ويمكببن للمنشببأة أن تطلببب مببن خبيببر حسببابات التببأمين إلتزامبب

إال أنبه يبتم تحبديت  ،قبل تباريخ إعبداد التقبارير الماليبة لتزامألسباب عملية أن يقوم بتقويم مفصل لإل
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)بمبا فبي ذلبك  أخر  في بعبض الظبروف نتائج هذا التقويم ألي معامالت جوهرية وتغيرات جوهرية
 التغيرات في أسعار السوق ومعدالت الفائدة( إلى حين تاريخ إعداد البيانات المالية. 

 
ويحــب علــى المنشــأة أن  ، أص أصــال ( ســلبيا   12يمكــن أن يكــون المبلــ  المحــدد بموجــب الفقــرة  .61

 -:تقي  األصل الناتا على األقل من

   ؛ و12المبل  المحدد بموجب الفقرة   (أ 

   -:مجموع ما يلي  (ب 

 ،102الفقـرات  أنظـررير معترف بها وتكلفة بدمة سابقة   إكتواريةأص صافي بسائر  (1 
   ؛ و(115 ،101

المتــوفرة علــى شــكل مبــال  مســترجعة مــن  قتصــاديةالقيمــة الحاليــة ألص مــن المنــافع ال (5 
حاليـة ويجب تحديد القـيم ال ،البطة أو بصومات في المساهمات المستقبلية في البطة

 .  11معدل البصم المشار إليه في الفقرة  إستبدامب قتصاديةلهذص المنافع ال
 

أو تكلفـة  كتواريةبالربق فقط نتيجة للبسارة ال  عترافال 11يجب أن ال ينشأ عن تطبيق الفقرة  .80
ببسـارة فقـط نتيجـة للـربق االكتـوارص فـي الفتـرة  عتـرافأو ال ،البدمة السابقة في الفتـرة الحاليـة

بما يلي فـي حـال  12لحالية. ويجب على المنشأة نتيجة لذلك أن تعترف مباشرة بموجب الفقرة ا
   -: ب(11نشئت وكان قد تمت تحديد أصل المنفعة المحددة وفقا  للفقرة 

في الفترة الحالية وتكلفة البدمة السابقة للفترة الحالية إلـى الحـد  كتواريةصافي البسائر ال  (أ 
ن (5 ب(  11المحـددة فـي الفقـرة  قتصـاديةمة الحاليـة للمنـافع الالذص تتجاوز فيه القي . وا 

بكامـل  عتـراففيجـب ال قتصـادية،لم يكن هناك تغير أو زيادة في القيمة الحاليـة للمنـافع ال
ــةصــافي البســائر ال  ــة كتواري ــرة الحالي ــة البدمــة الســابقة للفت ــة وتكلف ــرة الحالي بشــكل  ،للفت
 . 12فورص بموجب الفقرة 

األرباح الكتوارية للفترة الحالية بعـد إقتطـاع تكلفـة البدمـة السـابقة للفتـرة الحاليـة  صافي (ب 
ذا 5 ب( 11بمقدار تجاوزها للقيمـة الحاليـة للمنـافع القتصـادية المحـددة فـي الفقـرة  (. وا 

نبفــاض فــي القيمــة الحاليــة للمنــافع القتصــادية، فيــتم العتــراف إلــم يكــن هنــاك تغيــر أو 
الكتوارية للفترة الحاليـة بعـد إقتطـاع تكلفـة البدمـة السـابقة للفتـرة الحاليـة  بكامل األرباح

 .  12مباشرة بموجب الفقرة 
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  1علببى المنشببأة فقببط إذا كببان لببديها، فببي بدايببة أو نهايببة الفتببرة المحاسبببية، فببائض 80تنطبببق الفقببرة  .89
طة، إسترداد الفبائض بالكامبل في خطة المنافع المحددة وال تستطيع، بناء  على الشروط الحالية للخ

مبببن خبببالل الرديبببات أو التخفيضبببات قبببي السببباهمات المسبببتقبلية. وفبببي حببباالت كهبببذه، تزيبببد تكلفبببة 
الخدمة السباقة و الخسبائر اإلكتواريبة التبي تنشبأ فبي الفتبرة، والتبي تبم تبأخير اإلعتبراف بهبا بموجبب 

ذا لم يبتم 9) )ب(61، المبلغ المحدد في الفقرة 62الفقرة  معادلبة الزيبادة بانخفباض مسباوي فبي (. واا
(، فسببيكون هنبباك 5)ب()61القيمببة الحاليببة للمنببافع اإلقتصببادية المؤهلببة لإلعتببراف بموجببب الفقببرة 

 80)ب( وبالتببالي ربببح معتببرف بببه. وتمنببع الفقببرة 61زيببادة فببي صببافي اإلجمببالي المحببدد فببي الفقببرة 
رباح اإلكتوارية التي تنشبأ فبي الفتبرة، اإلعتراف بربح في هذه الظروف. وينشأ األثر العكسي مع األ

، بالمقدار الذي تخفض فيه تلك األربباح اإلكتواريبة 62والتي تم تأخير اإلعتراف بها بموجب الفقرة 
اإلعتبببراف بخسبببارة فبببي هبببذه  80الخسبببائر اإلكتواريبببة المتراكمبببة غيبببر المعتبببرف بهبببا. وتمنبببع الفقبببرة 

 .  00-7األمثلة التوضيحية فقرات المثال أنظر الظروف. ]من األمثلة على تطبيق هذه الفقرة، 
 

يمكببن أن ينشببأ األصببل عنببدما يببتم اإلفببراط فببي تمويببل خطببة المنببافع المحببددة أو فببي حبباالت معينببة  .85
   -عندما يتم اإلعتراف باألرباح اإلكتوارية. وتعترف المنشأة باألصل في هذه الحاالت ألن:

 ام الفائض لتوليد منافع مستقبلية؛ المنشاة تسيطر على مورد، وهو القدرة على إستخد (أ)
السيطرة هي نتيجة ألحدات سابقة )مساهمات مدفوعة من قبل المنشأة والخدمة المقدمة من  (ب)

 قبل الموظف(؛ و
المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوفرة للمنشأة على شكل تخفيض في المساهمات  (ج)

أو بشكل غير مباشر إلى الخطة في  المستقبلية أو الرديات النقدية، إما مباشرة إلى المنشأة
 حالة العجز. 

 

)ب( ال يلغببي اإلعتببراف المتببأخر بخسببائر إكتواريببة معينببة )أنظببر الفقببرات 61الحببد الببوارد فببي الفقببرة  .80
. 80( عببدا تلببك المحببددة فببي الفقببرة 995( وتكلفببة خدمببة سببابقة معينببة )أنظببر الفقببرة 906و 902

صبباح عببن أي مبلببغ غيببر معتببرف بببه كأصببل بسبببب ( مببن المنشبباة اإلف0)و()929وتقتضببي الفقببرة 
 )ب(. 61الحد الوارد في 

 

  بيان األداء المالي
ــذص  .82 ــة فــي الفــائض أو العجــز، بإســتثنا  الحــد ال ــال  التالي تعتــرف المنشــأة بصــافي إجمــالي المب

 -يقتضي فيه معيار آبر أو يسمق بضمها في تكلف األصل:
 ؛ و(101-11تكلفة البدمة الحالية  أنظر الفقرات  (أ 

 (؛ و12تكلفة الفائدة  أنظر الفقرة  (ب 

                                                           

 الفائض عبارة عن الزيادة في القيمة العادلة على القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة.    9
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( وعلى أص حقوق 151-152العائد المتوقع على أص أصول للبطة  أنظر الفقرات  (ت 
 (؛ و151تسديد  أنظر الفقرة 

األرباح والبسائر الكتوارية، كما هو مطلوب وفقا  للسياسة المحاسبية للمنشأة  أنظر  (د 
 (؛ و101-102الفقرات 

 (؛ و115ابقة  أنظر الفقرة تكلفة البدمة الس ( هـ 

 و(؛ 110و 151أثر أص تقليصات أو تسويات  أنظر الفقرات  (و 

 ب(، ما لم يتم العتراف به بيان التغيرات في صافي 11أثر الحد الوارد في الفقرة  (ز 
 .102األصول/حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 

ألصببول كمخببزون أو تقتضببي المعببايير األخببر  ضببم تكبباليف منببافع مببوظفين محببددة ضببمن تكلفببة ا .82
ومعيببار المحاسبببة  95)أنظببر معيببار المحاسبببة الببدولي للقطبباع العببام  ممتلكببات ومصببانع ومعببدات

(. تشبببمل أي مبببن تكببباليف منبببافع مبببا بعبببد التوظيبببف مشبببمولة فبببي تكلفبببة 98البببدولي للقطببباع العبببام 
 .  82األصل الحصة التناسبية للمكونات الواردة في الفقرة 

 

 ة الحالية للتزامات المنافع المحددة وتكلفة البدمة الحاليةالعتراف والقيا : القيم
 

يمكن أن تتأثر التكلفة النهائية لخطة المنافع المحددة بالعديد مبن المتغيبرات، مثبل الرواتبب النهائيبة  .86
ودوران المبوظفين والوفيببات واتجاهببات التكبباليف الطبيببة و، بالنسببة لخطببة ممولببة، أرببباح االسببتثمار 

ة. والتكلفبة النهائيبة للخطبة غيبر مؤكبدة ومبن المبرجح أن يسبتمر هبذا الشبك لفتبرة على أصول الخطب
طويلة من الزمن. ومن أجل قياس القيمة الحالية إللتزامات منبافع مبا بعبد التوظيبف وتكلفبة الخدمبة 

 -ذات العالقة، فإنه من الضروري:
 (؛ 81-88تطبيق طريقة التقييم اإلكتواري )أنظر الفقرات  (أ)

 (؛ و 72-70ع إلى فترات الخدمة )أنظر الفقرات نسبة المناف (ب)

 (.902-72اإلكتوارية )أنظر الفقرات  فتراضاتعمل اإل (ج)
 

 التقييم اإلكتواري  نموذج
تســـتبدم المنشـــأة طريقـــة إئتمـــان الوحـــدة المتوقعـــة لتحديـــد القيمـــة الحاليـــة للتزامـــات منافعهـــا  .88

 البدمة السابقة. المحددة وتكلفة البدمة ذات العالقة وحيثما أمكن، تكلفة 
 

تببر  طريقببة إئتمببان الوحببدة المتوقعببة )التببي تعببرف أحيانببا  بطريقببة المنببافع المسببتحقة التناسبببية علببى  .87
الخدمة أو كطريقة المنفعة على سنوات الخدمة( كل فترة خدمة على أنها تبؤدي إلبى وحبدة إضبافية 

تقل لعمبببل اإللتبببزام ( وتقبببيس كبببل وحبببدة بشبببكل مسببب72-70مبببن مسبببتحقا ت المنبببافع )أنظبببر الفقبببرات 
 (.  902-72النهائي )أنظر الفقرات 
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تقوم المنشأة بطرح إلتزام منافع ما بعد التوظيف بالكامل، حتى لو أصبح جبزء  مبن اإللتبزام مسبتحقا   .81
 شهرا  من تاريخ إعداد التقارير. 95خالل 

 

 نسبة المنافع إلى فترات الخدمة
ا المحــددة وتكلفــة البدمــة الحاليــة ذات العالقــة و، عنــد تحديــد القيمــة الحاليــة للتزامــات منافعهــ .70

حيثما أمكـن، تكلفـة البدمـة السـابقة، تنسـب المنشـأة المنـافع إلـى فتـرة البدمـة بموجـب معادلـة 
منــافع البطــة. لكــن، إذا كــان بدمــة الموظــف فــي الســنوات الالحقــة ســتؤدص إلــى مســتوى مــن 

أة أن تنسـب المنـافع علـى أسـا  القسـط المنافع أعلى بكثير من السنوات السابقة، فعلى المنشـ
   -الثابت من:

التاريخ الذص تؤدص فيه بدمة الموظف بداية إلى المنافع بموجب البطة  سوا   كانت  (أ 
 المنافع مشروطة بالبدمة المستقبلية أم ال(؛ وحتى

التاريخ الذص ال تؤدص فيه البدمة المستقبلية للموظف إلى مبل  كبير من المنافع  (ب 
 بموجب البطة، عدا تلك الناجمة من زيادات الرواتب الضافية. المستقبلية 

 

تقتضي طريقة إئتمان الوحبدة المتوقعبة مبن المنشبأة أن تنسبب المنفعبة إلبى الفتبرة الحاليبة )مبن أجبل  .79
تحديببد تكلفببة الخدمببة الحاليببة( والفتببرات الحاليببة والسببابقة )مببن أجببل تحديببد القيمببة الحاليببة إللتزامببات 

(. وتنسبب المنشببأة المنبافع إلببى الفتببرات التبي ينشببأ خاللهبا اإللتببزام بتبوفير منببافع مببا المنبافع المحببددة
بعد التوظيف. وينشأ هذا اإللتزام عند تقديم الموظفين للخدمات مقابل منافع مبا بعبد التوظيبف التبي 
تتوقببببع المنشببببأة أن تببببدفعها فببببي الفتببببرات المسببببتقبلية إلعببببداد التقببببارير الماليببببة. وتسببببمح األسبببباليب 

 اإلكتوارية للمنشأة بقياس ذلك اإللتزام بموثوقية كافية لتبرير اإلعتراف باإللتزام. 
 

تبببؤدي خدمبببة الموظبببف إلبببى نشبببوء إلتبببزام بموجبببب خطبببة المنبببافع المحبببددة حتبببى لبببو كانبببت المنبببافع  .75
مشببروطة بببالتوظيف المسببتقبلي )بمعنببى عخببر، ليسببت مسببتحقة(.وتؤدي خدمببة الموظببف قبببل تبباريخ 

وء إلتببزام نببافع ألن قيمببة الخدمببة المسببتقبلية، فببي كببل تبباريخ إعببداد تقببارير تببالي، اإلسببتحقاق إلببى نشبب
والببذي يتعببين علببى الموظببف تقببديمها قبببل أن يصبببح مسببتحقا  للمنببافع قببد تببم تخفيضببها. وعنببد قيبباس 
إلتبزام منافعهببا المحبدد، تببدرس المنشبأة إحتماليببة عببدم وفباء بعببض المبوظفين بمتطلبببات اإلسببتحقاق. 

اثببل، وبببالرغم مببن أن بعببض منببافع مببا بعببد التوظيببف، مثببل المنببافع الطبيببة لمببا بعببد وعلببى نحببو مم
التوظيببف، تصبببح مسببتحقة الببدفع فقببط إذا فببي حببال حصببول حببدت معببين عنببدما ال يعببود الموظببف 
عبببامال ، فبببإن اإللتبببزام ينشبببأ عنبببدما يقبببدم الموظبببف الخدمبببة التبببي تبببوفر إسبببتحقاقا للمنبببافع فبببي حبببال 

حتماليبة حصبول الحبدت المحبدد علبى قيباس اإللتبزام، ولكنهبا ال تحبدد حصول حدت محدد. وتؤثر إ
 ما إذا كان اإللتزام موجودا أم ال. 

 

يببزداد اإللتببزام حتببى التبباريخ الببذي ال تببؤدي فيببه الخدمببة اإلضببافية التببي يقببدمها الموظببف إلببى قيمببة  .70
فبي ذلبك التباريخ أو  مادية من المنافع اإلضافية. لذلك تنسب كافة المنافع إلبى الفتبرات التبي تنتهبي

قبل ذلك. وتنسب المنافع إلى الفترات المحاسبية المختلفة بموجبب معادلبة خطبط المنبافع. لكبن، إذا 
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كانت خدمة الموظف في السنوات التالية ستؤدي إلى مستو  من المنافع أعلى بكثيبر مبن السبنوات 
التباريخ البذي ال تبؤدي فيبه  السابقة، فعلى المنشأة أن تنسب المنافع على أساس القسط الثابت حتى

الخدمببة اإلضببافية التببي يقببدمها الموظببف إلببى قيمببة ماديببة مببن المنببافع اإلضببافية. وهببذا ألن خدمببة 
 الموظف خالل الفترة بالكامل ستؤدي في النهاية إلى مستو  أعلى. 

 
الراتبب  عندما تكون قيمة المنافع جبزء  ثابتبا  مبن الراتبب النهبائي لكبل سبنة مبن الخدمبة، فبإن زيبادات .72

المسبببتقبلي سبببتؤثر علبببى المبلبببغ المطلبببوب لتسبببوية اإللتبببزام الموجبببود فبببي الخدمبببة قببببل تببباريخ إعبببداد 
   -التقارير، ولكنه ال ينشأ إلتزاما  إضافيا . لذلك:

)ب(، ال تؤدي الزيادات في الراتب إلى منافع إضافية، بالرغم من أن  70لغايات الفقرة  (أ)
 هائي؛ وقيمة المنافع تعتمد على الراتب الن

 قيمة المنافع المنسوبة لكل فترة عبارة عن جزء  ثابت من الراتب الذي ترتبط به المنافع.  (ب)
 

 ت اإلكتواريةااإلفتراض
 الكتوارية رير متحيزة  ومتوافقة بشكل متبادل.  فتراضاتيجب أن تكون ال .72

 
تحبدد التكلفبة النهائيبة  اإلكتوارية أفضبل تقبديرات المنشباة بالنسببة للمتغيبرات التبي فتراضاتتعتبر اإل .76

   -اإلكتوارية: فتراضاتلتوفير منافع ما بعد التوظيف. وتشمل اإل
الديموغرافية حول الخصائص المستقبلية للموظفين الحاليين والسابقين  فتراضاتاإل (أ)

الديموغرافية  فتراضات)والمعالين من قبلهم( المؤهلين للحصول على المنافع. وتتعامل اإل
 -مع قضايا مثل:

 لوفيات، خالل التوظيف وبعده؛ ا (9)
 معدالن دوران الموظفين والعجز والتقاعد المبكر؛  (5)

 وونون مؤهلين للحصول على المنافع؛ توزيع أعضاء الخطة مع المعالين الذي سيك (0)

 معدالت المطالبات بموجب الخطة الطبية. (2)

 -المالية، وتتعامل مع بنود مثل: فتراضاتاإل (ب)
 (؛ 12-19سعر الخصم )أنظر الفقرات  (9)
 (؛ 900-16الراتب المستقبلي ومستو  المنافع )أنظر الفقرات  (5)

في حالة المنافع الطبية، التكاليف الطبية المستقبلية، بما فيها، حيثما كان هاما ،  (0)
 (؛ و902-909تكلفة معالجة المطالبات ودفعات المنافع )أنظر الفقرات 

 (. 958-952المعدل المتوقع للعائد على أصول الخطة )أنظر الفقرات  (2)
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 اإلكتوارية غير متحيزة إذا لم تكن غير سليمة وال نافعة بشكل زائد.  فتراضاتتعتبر اإل .78
 

اإلكتواريببة متوافقببة بشببكل متبببادل إذا كانببت تعكببس العالقببات اإلقتصببادية مثببل  فتراضبباتتكببون اإل .77
فببإن   التضببخم ومعببدل الزيببادة فببي الرواتببب والعائببد علببى أصببول الخطببة ومعببدالت الخصببم. فمببثال ،

حبول أسبعار الفائبدة والزيبادات  فتراضباتالتبي تعتمبد علبى تضبخم معبين )مثبل اإل فتراضاتكافة اإل
 في الرواتب والمنافع( في فترة مستقبلية معينة تفترض نفس التضخم في تلك الفترة.

 

سبمية )المصبرحة(، مبا لبم تكبن إلالماليبة األخبر  ببالبنود ا فتراضباتتحدد المنشأة معدل الخصم واإل .71
التقببديرات الفعليببة )المعببدل حسببب التضببخم( أكثببر موثوقيببة، مثببل اإلقتصبباد مفببرط التضببخم )أنظببر 

"إعداد التقرير المالي في اإلقتصباديات ذات التضبخم  90معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ر ، أو عندما تكون المنبافع مرتبطبة بمؤشبر وهنباك سبوق مسبتقر للسبندات المرتبطبة بالمؤشبالمرتفع"

 بنفس العملة ونفس الشروط. 
 

الماليــة إلــى التوقعــات الســوقية، فــي تــاريخ إعــداد التقــارير، للفتــرة  فتراضــاتيجيــب أن تســتند ال .10
 التي سيتم باللها تسوية اللتزامات. 

 

 معدل الخصم –اإلكتوارية  فتراضاتاإل
 

وريـر الممولـة( يجب أن يعك  المعدل المسـتبدم لبصـم منـافع مـا بعـد التوظيـف  كـال الممولـة  .19
القيمــة الزمنيــة للمـــال. ويجــب أن تتســق العملـــة ومــدة األداة الماليــة المبتـــارة لــتعك  القيمـــة 

 الزمنية للمال مع العملة والمدة المقدرة للتزامات منافع ما بعد التوظيف. 
 

ة اإلكتوارية التي لها تبأثير هبام. ويعكبس معبدل الخصبم القيمب فتراضاتيعتبر معدل الخصم أحد اإل .15
الزمنية للمال لكن ليس المخاطر اإلكتوارية أو اإلستثمارية. إضافة لبذلك، ال يعكبس معبدل الخصبم 
المخبباطر اإلئتمانيبببة الخاصببة بالمنشبببأة التبببي يتحملهببا دائنبببو المنشبببأة، وال يعكببس المخببباطرة مبببن أن 

 اإلكتوارية.  فتراضاتالتجربة المستقبلية قد تختلف عن اإل
 

المتوقببع لببدفعات المنببافع. وفببي الواقببع العملببي، تحقببق المنشببأة عببادة  يعكببس معببدل الخصببم التوقيببت .10
هذا األمر من خالل تطبيق متوسط معدل خصم مقدر واحبد يعكبس التوقيبت المقبدر ومبلبغ دفعبات 

 المنافع والعملة التي ستدفع بها المنافع. 
 

ل مقرببا  بأفضبل مببا تقبوم المنشباة بتقبدير مبا إذا كبان معبدل الخصبم البذي يعكبس القيمبة الزمنيبة للمبا .12
يمكببن مببن خببالل اإلشببارة إلببى عوائببد السببوق فببي تبباريخ إعببداد التقببارير حببول السببندات الحكوميببة أو 
سبندات الشبركات عاليببة الجبودة أو بببأي أداة ماليبة أخبر . وفببي بعبض نطاقببات اإلختصباص، تببوفر 

نببباك بعبببض عوائبببد السبببوق علبببى السبببندات الحكوميبببة أفضبببل تقريبببب للقيمبببة الزمنيبببة للمبببال. لكبببن، ه
نطاقببات اإلختصبباص التببي ال يكببون فيهببا الحببال كببذلك، مثببل نطاقببات اإلختصبباص التببي ال يوجببد 
فيهبببا سبببوق مسبببتقر للسبببندات الحكوميبببة، أو التبببي ال تعكبببس فيهبببا عوائبببد السبببوق فبببي تببباريخ إعبببداد 
 التقببارير حببول السببندات الحكوميببة القيمببة الزمنيببة للمببال. وفببي هببذه الحبباالت، تحببدد المنشبباة المعببدة
للتقارير المعدل بطريقة أخر ، مثل اإلشارة إلى عوائد السبوق حيبت ال يوجبد سبوق مسبتقر لسبندات 
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الشبببركات عاليبببة الجبببودة. وقبببد يكبببون هنببباك أيضبببا  حببباالت ال يوجبببد فيهبببا سبببوق مسبببتقر للسبببندات 
الحكوميببة أو سببندات الشببركات عاليببة الجببودة مببع تبباريخ إسببتحقاق طويببل بمببا فيببه الكفايببة ليطببابق 

اإلسبببتحقاق المتوقبببع لكافبببة دفعبببات المنبببافع. وفبببي هبببذه الظبببروف، تسبببتخدم المنشبببأة معبببدالت تببباريخ 
السببببوق الحاليببببة للمببببدة المالئمببببة لخصببببم دفعببببات المببببدة األقصببببر، وتقببببدر معببببدل الخصببببم لتببببواريخ 
اإلستحقاق األطول استقراء معدالت السبوق الحاليبة علبى طبول منحنبى العوائبد. ومبن غيبر المبرجح 

لحاليببة اإلجماليببة إللتببزام المنببافع المحببددة حساسببة تحديببدا  لمعببدل الخصببم المطبببق أن تكببون القيمببة ا
علببى جببزء  مببن المنببافع مسببتحق الببدفع بعببد تبباريخ اإلسببتحقاق النهببائي لبب داة الماليببة المتببوفرة، مثببل 

 السندات الحكومية أو سندات الشركات. 
 

د فببي بدايببة الفتببرة بالقيمببة يببتم حسبباب تكلفببة الفائببدة مببن خببالل ضببرب معببدل الخصببم كمببا هببو محببد .12
الحاليبببة إللتبببزام المنبببافع المحبببددة خبببالل الفتبببرة، مبببع األخبببذ بعبببين اإلعتببببار أي تغييبببرات هامبببة فبببي 

ألنبه )أ( اإللتزام. وستختلف القيمة الحالية لإللتزام عن القدرة المعتبرف بهبا فبي بيبان المركبز المبالي 
وألنبه لبم يبتم اإلعتبراف )ب( ي مبن أصبول الخطبة تم اإلعتراف بالقدرة بعد إقتطاع القيمة العادلة أل

األمثلببببببة مباشببببببرة باألرببببببباح والخسببببببائر اإلكتواريببببببة، وبعببببببض تكبببببباليف الخدمببببببة السببببببابقة. ]توضببببببح 
 طريقة حساب تكلفة الفائدة، من بين أمور أخر [.  لتوضيح 6-9التوضيحية، فقرات المثال 

 

 طبيةالرواتب والمنافع والتكاليف ال –اإلكتوارية  فتراضاتاإل
 

 -يتم قيا  إلتزامات منافع ما بعد التوظيف على األسا  الذص يعك : .16
 زيادات الرواتب المستقبلية المتوقعة؛  (أ 

المنافع المحددة في شروط البطة  أو الناتجة عن أص إلتزام نافع يتجاوز تلك الشروط(  (ب 
 في تاريخ إعداد التقارير؛ و

فع للدولة تؤثر على المنافع مستحقة التغيرات المستقبلية المتوقعة على مستوى أص منا (ت 
 -الدفع بموجب بطة المنافع المحددة، إذا، وفقط إذا:

 إما أن تكون تلك التغيرات سارية قبل تاريخ إعداد التقارير؛ أو  (1 

كان التاريخ السابق، أو دليل موثوق آبر، يشير إلى أن منافع الدولة تلك  (5 
لتغيرات المستقبلية على مستويات ستتغير بطريقة متوقعة، مثال ، بما يتماشى مع ا

 السعر العام أو مستويات الرواتب العامة. 
 

تأخببذ تقببديرات زيببادات الرواتببب المسببتقبلية باإلعتبببار التضببخم واألقدميببة والترقيببة والعوامببل األخببر   .18
 ذات الصلة، مثل العرض والطلب في سوق التوظيف. 
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افع التبببي يتجببباوز تلبببك الشبببروط( تقتضبببي مبببن إذا كانبببت الشبببروط الرسبببمية للخطبببة )أو اإللتبببزام النببب .17
المنشأة تغيير المنافع في الفترات المستقبلية، فيجب أن يعكس قياس اإللتبزام تلبك التغيبرات. وتكبون 

 -هذه هي الحال مثال  عندما:
للمنشاة تاريخ سابق في زيادة المنافع، مثال ، لتخفيف عثار التضخم، وليس هناك أي مؤشر  (أ)

 ة ستتغير في المستقبل؛ أو على أن هذه الممارس

تم اإلعتراف بالفعل باألرباح اإلكتوارية في البيانات المالية والمنشأة ملزمة، إما حسب  (ب)
الشروط الرسمية للخطة )أو إلتزام نافع يتجاوز تلك الشروط( أو حسب التشريع، بإستخدام 

 )ج((.992أي فائض في الخطة لمنفعة المشاركين فيها )أنظر الفقرة 
 

اإلكتوارية التغيرات المستقبلية في المنافع غير المحددة في الشبروط الرسبمية  فتراضاتعكس اإلال ت .11
 -للخطة )أو اإللتزام النافع( في تاريخ إعداد التقارير. وسينجم عن هذه التغيرات:

 تكلفة الخدمة السابقة، بالحد الذي تغير فيه منافع الخدمة قبل التغيير؛ و (أ)

 لفترات قبل التغيير، بالحد الذي تغيير فيه منافع الخدمة بعد التغيير. تكلفة الخدمة الحالية ل (ب)
 

تببرتبط بعبببض منبببافع مبببا بعببد التوظيبببف بمتغيبببرات مثبببل مسببتو  إسبببتحقاقات المنبببافع مبببن معاشبببات   .900
الضببمان االجتمبباعي أو الرعايببة الطبيببة للدولببة. ويعكببس قيبباس هببذه المنببافع التغيببرات المتوقعببة فببي 

 التاريخ السابق والدليل الموثوق اآلخر.المتغيرات، بناء  على 
 

حـول التكـاليف الطبيـة بعـين العتبـار التغيـرات المسـتقبلية المتوقعـة فـي تكلفـة  فتراضاتتأبذ ال .909
 البدمات الطبية، الناجمة عن التضبم والتغيرات المحددة في التكاليف الطبية معا. 

 

حببول مسببتو  ومببد  تكببرار المطالبببات  إفتراضبباتيقتضببي قيبباس المنببافع الطبيببة لمببا بعببد التوظيببف  .905
المسببتقبلية وتكلفببة الوفبباء بهببذه المطالبببات. وتقببدر المنشببأة التكبباليف الطبيببة المسببتقبلية علببى أسبباس 
البيانات التاريخية حول تجربة المنشاة نفسها، مع تكملتها عند الحاجبة عببر البيانبات التاريخيبة مبن 

ات الطبيببة والمببوارد األخببر . وتببدرس تقببديرات المنشببآت األخببر  وشببركات التببأمين ومببزودي الخببدم
التكببباليف الطبيبببة المسبببتقبلية تبببأثير التقبببدم التكنولببببوجي والتغيبببرات فبببي الرعايبببة الصبببحية أو أنمبببباط 

 اإلستخدام والتقديم والتغيرات في الحالة الصحية للمشاركين في الخطة. 
 

سببببة للعمببببر والحالببببة يعتببببر مسببببتو  ومبببد  تكببببرار المطالببببات حساسببببا  علببببى وجبببه الخصببببوص بالن .900
الصحية وجنس الموظفين )والمعالين لديهم( ويمكن أن تكون حساسة للعوامبل األخبر  مثبل الموقبع 
الجغرافبببي. لبببذلك يبببتم تعبببديل التكلفبببة التاريخيبببة بمقبببدار إخبببتالف المبببزيج البببديموغرافي للسبببكان عبببن 

ديلها أيضببا  عنببدما يكببون المببزيج الببديموغرافي للسببكان المسببتخدم كأسبباس للتكلفببة التاريخيببة. ويببتم تعبب
 هناك دليل موثوق بأن التوجهات التاريخية لن تستمر. 
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تقتضببي بعببض خطببط الرعايببة الصببحية لمببا بعببد التوظيببف مببن المببوظفين المسبباهمة فببي التكبباليف   .902
الطبيببة التببي تغطيهببا الخطببة. وتأخببذ تقببديرات التكبباليف الطبيببة المسببتقبلية باإلعتبببار أي مسبباهمات، 

ط الخطبببة فبببي تببباريخ إعبببداد التقبببارير )أو بنببباء  علبببى أي إلتبببزام نبببافع يتجببباوز تلبببك بنببباء  علبببى شبببرو 
الشبببروط(. وينبببتج عبببن التغيبببرات فبببي مسببباهمات المبببوظفين تكلفبببة خدمبببة سبببابقة أو، حيثمبببا أمكبببن، 
تقليصببات. ويمكببن تخفببيض تكلفببة الوفبباء بالمتطلبببات عبببر المنببافع المقدمببة مببنم الدولببة أو مببزودي 

 (.  900)ج( من الفقرة 16نظر الفقرة خدمات طبية عخرين )أ
 

 األرباح والخسائر اإلكتوارية
 

، تعتـرف المنشـأة، مـع 12ند قيا  المنشاة للتـزام المنـافع المحـددة البـام بهـا وفقـا  للفقـرة ع .902
( مــن أرباحهــا وبســائرها الكتواريــة 101، بجــز    كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة 10مراعــاة الفقــرة

انت صافي األرباح والبسـائر الكتواريـة التراكميـة ريـر المعتـرف بهـا كإيرادات أو مصاريف إذا ك
 -تتجاوز األكبر من:

من القيمة الحالية للتزام المنافع المحددة في ذلك التاريخ  قبل إقتطاع أصول  %10 (أ 
 البطة(؛ و

 من القيمة العادلة ألص من أصول البطة في ذلك التاريخ.  %10 (ب 
 

 ا بشكل منفصل لكل بطة منافع محددة. ويتم حساب هذص الحدود وتطبيقه
 

يكون الجز   الذص سيتم العتـراف بـه مـن األربـاح والبسـائر الكتواريـة لكـل بطـة منـافع محـددة  .906
علـــى متوســـط األعمـــار النتاجيـــة المتوقعـــة  ، مقســـوما  102هـــو الزيـــادة المحـــدد وفقـــا  للفقـــرة 

ة أص طريقــة نظاميــة تقــود إلــى للمــوظفين المشــاركين فــي البطــة. لكــن، يمكــن أن تتبنــى المنشــأ
إعتــراف أســرع باألربــاح والبســائر الكتواريــة، شــريطة تطبيــق نفــ  األســا  علــى كــال األربــاح 
والبسائر وأن يطبق األسا  بشكل متسق مـن فتـرة إلـى أبـرى. ويمكـن أن تطبـق المنشـأة هـذص 

الــواردة فــي  الطــرق النظاميــة علــى األربــاح والبســائر الكتواريــة حتــى لــو كانــت ضــمن الحــدود
 .  102الفقرة 

 
، سياسـة لععتـراف باألربـاح والبسـائر 101إذا تبنت المنشأة، حسب ما هو مسموح في الفقـرة  .908

الكتوارية في الفتـرة التـي تحـدث فيهـا، فيمكنهـا العتـراف بهـا كبنـد منفصـل مباشـرة فـي صـافي 
 -ن أجل:، شريط أن تقوم بذلك م101و 102األصول/حقوق الملكية، وفقا  للفقرات 

 كافة بطط المنافع المحددة التابعة لها؛ و (أ 

 كافة األرباح والبسائر الكتوارية الباصة بها. (ب 
 

يببتم عببرض األرببباح والخسببائر اإلكتواريببة المعتببرف بهببا مباشببرة فببي صببافي األصببول/حقوق الملكيببة  .907
 فببي بيبان التغيببرات فببي صبافي األصببول/حقوق الملكيببة وفقببا   908حسبب مببا هببو مسبموح فببي الفقببرة 

 .  9)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 997للفقرة 
 

أن تعتببرف أيضببا   908يجببب علببى المنشببأة التببي تعتببرف باألرببباح والخسببائر اإلكتواريببة وفقببا  للفقببرة  .901
)ب(  خارج الفائض أو العجبز فبي بيبان التغيبرات 61بالتعديالت الناجمة عن القيد الوارد في الفقرة 
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)ب( مببن معيببار المحاسبببة الببدولي فببي القطبباع 997قوق الملكيببة وفقببا  للفقببرة فببي صببافي األصببول/ح
. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية والتعديالت الناجمبة عبن القيبد البوارد فبي الفقبرة 9العام 
حقبوق الملكيبة فبورا   )ب( التي تم اإلعتراف بها مباشرة فبي بيبان التغيبرات فبي صبافي األصبول/61

 ئض أو العجز المتراكم. وال يتم اإلعتراف بها في الفائض أو العجز في فترة الحقة. في الفا
 

يمكببن أن تنببتج األرببباح والخسببائر اإلكتواريببة مببن الزيببادات أو اإلنخفاضببات إمببا فببي القيمببة الحاليببة  .990
إللتبببزام المنبببافع المحبببددة أو القيمبببة العادلبببة ألي مبببن أصبببول الخطبببة ذات الصبببلة. وتشبببمل أسبببباب 

   -اح والخسائر اإلكتوارية على سبيل المثال ما يلي:األرب
 معدالت مرتفعة أو منخفضة بشكل غير متوقع لدوران الموظفين أو التقاعد المبكر أو  (أ)

الوفيات أو الزيادات في الرواتب أو المنافع )إذا كانت الشروط الرسمية أو النافعة للخطة 
 لطبية؛ تنص على زيادات المنافع التضخمية( أو التكاليف ا

أثر التغيرات في تقديرات دوران الموظفين المستقبلي أو التقاعد المبكر أو الوفيات أو  (ب)
الزيادات في الرواتب أو المنافع )إذا كانت الشروط الرسمية أو النافعة للخطة تنص على 

 زيادات المنافع التضخمية( أو التكاليف الطبية؛ 

 أثر التغيرات في معدل الخصم؛ و (ج)

ين العائد الفعلي على أصول الخطة والعائد المتوقع على أصول الخطة )أنظر الفروقات ب (د)
 (. 958-952الفقرات 

 

علببى المببد  الطويببل، يمكببن أن تعببادل األرببباح والخسببائر اإلكتواريببة بعضببها البببعض. لببذلك، يمكببن  .999
. النظر إلى تقديرات إلتزامات منافع مبا بعبد التوظيبف كمجبال )أو نطباق( يبدول حبول أفضبل تقبدير

ويسمح للمنشبأة، لكبن لبيس مطلوببا  منهبا، اإلعتبراف باألربباح والخسبائر اإلكتواريبة التبي تقبع ضبمن 
ذلببك المجببال. ويقتضببي هببذا المعيببار مببن المنشبباة اإلعتببراف، كحببد أدنببى، بجببزء  محببدد مببن األرببباح 

 األمثلببة التوضبببيحية،توضبببح  بببأكثر أو أقببل. ] %90والخسببائر اإلكتواريببة التبببي تقببع خببارج نطببباق 
[. ويسببمح هببذا المعيببار  معاملببة األرببباح والخسببائر اإلكتواريببة، مببن بببين أمببور أخببر  6-9الفقببرات 

أيضببا  بببالطرق النظاميببة مببن أجببل اإلعتببراف األسببرع، شببريطة أن تلبببي هببذه الطببرق الشببروط الببواردة 
 . وتشببمل الطببرق المسببموح بهببا علببى سبببيل المثببال اإلعتببراف المباشببر بكافببة األرببباح906فببي القببرة 

 والخسائر اإلكتوارية، ضمن وخارج النطاق. 
 

 تكلفة الخدمة السابقة
 

، يجــب علــى المنشــأة، مــع مراعــاة الفقــرة 12عنــد قيــا  إلتــزام المنــافع المحــددة بموجــب الفقــرة  .995
، العتــراف بتكلفــة البدمــة الســابقة كمصــروف علــى أســا  القســط الثابــت بــالل متوســط 10

وبالقــدر الـذص تكــون فيــه هـذص المنــافع مســتحقة بالفعــل  الفتـرة إلــى أن تصــبق المنـافع مســتحقة.
ــافع المحــددة، يجــ ــر، بطــة المن ــة  بمباشــرة بعــد إدبــال، أو تغيي ــراف بتكلف ــى المنشــأة العت عل

 البدمة السابقة مباشرة. 
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 الخدمة إلى المنافع تنسب محددة منافع خطة المنشأة تقدم عندما السابقة الخدمة تكلفة تنشأ .990
. حالية محددة منافع خطة بموجب السابقة للخدمة الدفع مستحقة المنافع تغير اعندم أو السابقة
. مستحقة المعنية المنافع تصبح حتى الفترة خالل الموظفين خدمة مقابل التغيرات هذه وتكون
 التكلفة أن حقيقة عن النظر بغض الفترة، تلك خالل السابقة الخدمة بتكلفة المنشأة تعترف لذلك،
 أنها على السابقة الخدمة تكلفة المنشأة وتقيس. السابقة الفترات في الموظفين مةخد إلى تشير
 السلبية السابقة الخدمة تكلفة وتنشأ(. 88 الفقرة نظرأ) التعديل عن الناتج اإللتزام في التغير
 إللتزام الحالية القيمة تنخفض بحيت السابقة الخدمة إلى المنسوبة المنافع المنشأة تغير عندما

 . المحددة لمنافعا
 

 -تشمل تكلفة الخدمة السابقة: .992
أثر الفروقات بين زيادات الرواتب الفعلية والمفترضة سابقا  على اإللتزام بدفع منافع  (أ)

اإلكتوارية  فتراضاتن اإلألالخدمة في السنوات السابقة )ليس هناك تكلفة خدمة سابقة 
 تسمح بالرواتب المتوقعة(؛ 

تدنية لزيادات المعاشات اإلختيارية حيت يكون للمنشأة إلتزام نافع التقديرات الوائدة أو الم (ب)
اإلكتوارية تسمح  فتراضاتبمنح هذه الزيادات )ليس هناك تكلفة خدمة سابقة ألن اإل

 بالرواتب المتوقعة(؛ 

تقديرات تحسينات المنافع الناتجة من األرباح اإلكتوارية الفعلية التي تم اإلعتراف بها  (ج)
نات المالية إذا كانت المنشأة ملزمة، إما بالشروط الرسمية للخطة )أو فعال في البيا

اإللتزام النافع الذي يتجاوز تلك الشروط( أو بالتشريع، بإستخدام أي فائض في الخطة 
لمنفعة المشاركين في الخطة، حتى لو لم يتم رسميا  منح زيادة المنافع )الزيادة الناتجة 

  ؛)ب((17وارية وعدم وجود تكلفة خدمة سابقة، أنظر الفقرة في اإللتزام في الخسارة اإلكت

الزيادة في المنافع المستحقة عندما )في غياب المنافع الجديدة أو المحسنة( يكمل  (د)
 تعترف )ليس هناك تكلفة خدمة سابقة ألن المنشأة الموظفون المتطلبات المستحقة

 لخدمة(؛ وبالتكلفة المتوقعة للمنافع كخدمة حالية حيت تم تقديم ا

  .أثر تعديالت الخطة التي يقلل المنافع للخدمة المستقبلية )تقليص((   ه )
 

تحببدد المنشببأة جببدول اإلطفبباء لتكلفببة الخدمببة السببابقة عنببد إدخببال المنببافع أو تغييرهببا. وسببيكون مببن  .992
غير المجدي المحافظة على السبجالت التفصبيلية المطلوببة لتحديبد وتطبيبق التغييبرات الالحقبة فبي 
جببدول اإلطفبباء. عببالوة علببى ذلببك، مببن المببرجح أن يكببون اإلطفبباء هامببا  فقببط عنببدما يكببون هنبباك 
تقلببيص أو تسببوية. لببذلك، تعببدل المنشببأة جببدول اإلطفبباء لتكلفببة الخدمببة السببابقة فقببط إذا كببان هنبباك 

 تقليص أو خدمة. 
 

 مة، يتم اإلعتراف ندما تخفض المنشأة المنافع مستحقة الدفع بموجب خطة المنافع المحددة القائع .996
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بببالتخفيض النبباتج فببي إلتببزام المنببافع المحببددة علببى أنببه تكلفببة خدمببة سببابقة )سببلبية( علببى متوسببط 
 المخفض من المنافع مستحقا .  ءالفترة إلى أن يصبح الجز 

 

عنببدما تخفببض المنشببأة منبببافع معينببة مسببتحقة البببدفع بموجببب خطببة المنبببافع المحببددة القائمببة وفبببي  .998
المنببافع األخبببر  مسببتحقة الببدفع بموجببب الخطبببة لببنفس المببوظفين، فببإن المنشبببأة الوقببت نفسببه تزيببد 

 تعامل التغيير على أنه صافي تغيير واحد. 
 

 العتراف والقيا : أصول البطة
 القيمة العادلة ألصول الخطة

 

يتم إقتطاع القيمة العادلة ألي مبن أصبول الخطبة عنبد تحديبد المبلبغ المعتبرف ببه فبي بيبان المركبز  .997
. وعند عدم توفر سبعر سبوقي، يبتم تقبدير القيمبة العادلبة ألصبول الخطبة، 62لي بموجب الفقرة الما

المتوقعبة بإسبتخدام معبدل الخصبم البذي يعكبس  ةمثال ، مبن خبالل خصبم التبدفقات النقديبة المسبتقبلي
كبببال المخببباطر المصببباحبة ألصبببول الخطبببة وتببباريخ اإلسبببتحقاق أو تببباريخ التصبببرف المتوقبببع بتلبببك 

 و إذا لم يكن لديها تاريخ إستحقاق، الفترة المتوقعة حتى تسوية اإللتزام ذو العالقة(. األصول )أ
 

تستثني أصول الخطة المساهمات غير المدفوعة المستحقة مبن المنشبأة المعبدة للتقبارير للصبندوق،  .991
إلى جانبب أي أدوات ماليبة غيبر قابلبة للنقبل صبادرة عبن المنشبأة ومحبتفظ بهبا مبن قببل الصبندوق. 

تم تخفببيض أصببول الخطببة مببن خببالل أي إلتزامببات للصببندوق ال تببرتبط بمنببافع المببوظفين، مثببل ويبب
 الذمم التجارية والذمم مستحقة الدفع األخر  واإللتزامات الناتجة عن األدوات المالية المشتقة. 

 
عنبدما تشببمل أصبول الخطببة بوليصبات التببأمين المؤهلبة التببي تطبابق تمامببا مبلبغ وتوقيببت بعببض أو  .950

المنافع مستحقة الدفع بموجب الخطة، تعتبر القيمة العادلبة لبوليصبات التبأمين تلبك علبى أنهبا  كافة
)مبببع مراعببباة التخفبببيض  22القيمبببة الحاليبببة لإللتزامبببات ذات العالقبببة، كمبببا هبببو مبببذكور فبببي الفقبببرة 

المطلبوب فبي حبال كانبت المببالغ مسبتحقة القببض بموجبب بوليصبات التبأمين غيبر قابلبة لإلسببترداد 
 كامل(. بال

 

 التعويضات
عنــدما، وفقــط عنــدما، يكــون مــن المؤكــد بشــكل جــوهرص أن طــرف آبــر سيســدد بعــض أو كافــة  .959

ــافع المحــددة، تعتــرف المنشــأة بحقهــا فــي الســداد كأصــل  ــة لتســوية إلتــزام المن النفقــات المطلوب
أة منفصــل. وتقــي  المنشــأة األصــل بالقيمــة العادلــة. وفــي كافــة الجوانــب األبــرى، تعامــل المنشــ

األصــل بــنف  الطريقــة التــي تعامــل بهــا أصــول البطــة. وفــي بيــان األدا  المــالي، يمكــن عــرض 
 المصروف المتعلق ببطة المنافع المحددة مطروحا  منها المبل  المعترف به للسداد. 

 

فببي بعببض األحيببان، تكببون المنشببأة قببادرة علببى التطلببع إلببى طببرف عخببر، مثببل شببركة التببأمين، لببدفع  .955
لمطلوببببة لتسبببوية إلتبببزام المنبببافع المحبببددة أو جبببزء  منهبببا. وتعتببببر بوليصبببات التبببأمين كافبببة النفقبببات ا

، أصببول خطبة. وتحاسبب المنشببأة بوليصبات التببأمين 90المؤهلبة، حسبب مببا هبي محبددة فببي الفقبرة 
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)أنظبر  959المؤهلة بنفس الطريقة التي تحاسب بها كافة أصول الخطبة األخبر  وال تنطببق الفقبرة 
 (.  950الفقرة و  20-20الفقرات 
 

عنبببدما ال تكبببون بوليصبببة التبببأمين بوليصبببة تبببأمين مؤهلبببة، فإنهبببا ال تعتببببر أصبببال للخطبببة. وتتعامبببل  .950
مببع هببذه الحبباالت: تعتببرف المنشببأة بحقهببا فببي السببداد بموجببب بوليصببة التببأمين كأصببل  959الفقببرة 

؛ 62فببي الفقببرة  منفصببل، بببدال مببن إعتببباره إقتطاعببا عنببد تحديببد إلتببزام المنببافع المحببددة المعتببرف بببه
وفي كافة الجوانب األخر ، تعامل المنشأة األصبل ببنفس الطريقبة التبي تعامبل بهبا أصبول الخطبة. 

بالحببد  62وعلببى وجببه الخصببوص، يببزداد )يببنخفض( إلتببزام المنببافع المحببددة المعتببرف بببه فببي الفقببرة 
افع لمحددة وعلبى حبق الذي يبقى فيه صافي األرباح )لخسائر( اإلكتوارية المتراكمة على إلتزام المن

. وتقتضببببببي الفقببببببرة 906والفقببببببرة  902السببببببداد ذو العالقببببببة غيببببببر معتببببببرف بهمببببببا بموجببببببب الفقببببببرة 
 ( من المنشأة اإلفصاح عن وصف موجز للرابط بين حق السداد واإللتزام ذو العالقة.2)و()929

 

ا مبلبغ وتوقيبت إذا نشأ الحبق فبي السبداد بموجبب بوليصبة تبأمين أو اتفباق ملبزم قانونيبا  يطبابق تمامب .952
بعببض أو كافببة المنببافع مسببتحقة الببدفع بموجببب خطببة المنببافع المحببددة، تعتبببر القيمببة العادلببة للحببق 

)مبع مراعباة  62في السداد على أنها القيمة الحالية لإللتزام ذو العالقبة، كمبا هبو مبذكور فبي الفقبرة 
 أي تخفيض مطلوب إذا لك يكن السداد قابال  لإلسترداد بالكامل(. 

 

 عائد على أصول الخطةال
يعتبببر العائببد المتوقببع علببى أصببول الخطببة مكونببا واحببدا للمصببروف المعتببرف بببه فببي بيببان األداء  .952

المببالي. ويعتبببر الفببرق بببين العائببد المتوقببع علببى أصببول الخطببة والعائببد الفعلببي علببى أصببول الخطببة 
إلتبزام المنبافع المحبددة  ربحا أو خسارة إكتوارية؛ وهي مشمولة في األرباح والخسائر اإلكتوارية على

 .902المحددة في الفقرة  %90عند تحيد المبلغ الصافي الذي يتم مقارنته مع حدود نطاق نسبة 
 

يستند العائد المتوقع على أصول الخطة إلى توقعات السوق، في بداية الفتبرة، للعوائبد خبالل العمبر  .956
ل الخطبة التغيبرات فبي القيمبة العادلبة الكامل لإللتزام ذو العالقة. ويعكس العائد المتوقع علبى أصبو 

ألصببول الخطببة المحببتفظ بهببا خببالل الفتببرة نتيجببة للمسبباهمات الفعليببة المدفوعببة للصببندوق والمنببافع 
 الفعلية المدفوعة من الصندوق. 

 

عند تحديد العائد المتوقع والفعلي على أصبول الخطبة، تقتطبع المنشبأة التكباليف اإلداريبة المتوقعبة،  .958
 اإلكتوارية المستخدمة لقياس اإللتزام.  فتراضاتولة في اإلعدا تلك المشم

 

 المنشآتإندمات 
عند تحديد األصول واإللتزامات التي سيتم اإلعتراف المرتبطة بمنافع مبا بعبد التوظيبف فبي انبدماج  .957

 المنشأة، تدرس المنشأة معيار محاسبة دولي أو وطني يتعامل مع إندماجات المنشأة. 
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 التقليم والتسوية
تعترف المنشأة باألرباح والبسائر على تقليصات أو تسويات بطة المنافع المحـددة عنـد حـدوث  .951

   -التقليصات أو التسويات. ويتألف الربق أو البسارة على التقليصات أو التسويات:
 أص تغيير ناتا في القيمة الحالية للتزام المنافع المحددة؛  (أ 

 لبطة؛ وأص تغيير ناتا في القيمة العادلة ألصول ا (ب 

أص أرباح أو بسائر إكتوارية ذات عالقة وتكلفة البدمة السابقة التي، وبموجب الفقرات  (ت 
 ، لم يتم العتراف بها سابقا .115و 102

 

قبل تحديد أثر التقليم أو التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قيـا  اللتـزام  وأصـول البطـة  .900
كتواريـــة الحاليـــة  بمـــا فيهـــا أســـعار الفائـــدة ال  فتراضـــاتذات العالقـــة، إن وجـــدت( بإســـتبدام ال

 السوقية الحالية واألسعار السوقية الحالية األبرى(. 
 

   -يحدت التقليص إما: .909
بعمل تخفيض في عدد الموظفين التي تغطيهم  جوهريعندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل  (أ)

 أو  ؛الخطة

العنصر الهام للخدمة عندما تقوم بتعديل شروط خطة المنافع المحددة بحيت ال يعود  (ب)
 المستقبلية للموظفين الحاليين مؤهال  للمنافع، أو يصبح مؤهال  فقط للمنافع المخفضة. 

 

 أو إنهاء أو معينة عملية إيقاف أو مصنع إقفال مثل منعزل حدت من التقليص ينشأ أن يمكن
 مستحقة المنافعب المستقبلية الراتب زيادات به ترتبط الذي الحد تخفيض من أو ما، خطة إيقاف
 الحال، هو هذا يكون وعندما. الهيكلة بإعادة التقليص يرتبط ما وغالبا. السابقة الخدمة عن الدفع
 ذات الهيكلة إعادة بمحاسبة فيه تقوم الذي الوقت نفس في التقليص بمحاسبة المنشأة تقوم

 .العالقة
 

 هو المستقبلية للخدمة لتخفيضا أثر يكون المنافع، تخفيض إلى الخطة تعديل يؤدي عندما. أ909
 . سلبية سابقة خدمة تكلفة هي السابقة للخدمة تخفيض أي أثر ويكون. فقط التقليص
 

تحببدت التسببوية عنببدما تبببرم المنشببأة معاملببة تلغببي كافببة اإللتزامببات القانونيببة أو النافعببة اإلضبببافية  .905
حبددة، مبثال ، عنبد عمبل دفعبة األخر  لكافة أو لجزء  مبن المنبافع المقدمبة بموجبب خطبة المنبافع الم

نقدية بمبلغ مقطوع إلى، أو نيابة عن، المشاركين في الخطة مقاببل حقبوقهم باسبتالم منبافع مبا بعبد 
 توظيف معينة. 

 
فبببي بعبببض الحببباالت، تسبببتملك المنشبببأة بوليصبببة تبببأمين لتمويبببل بعبببض أو كافبببة منبببافع المبببوظفين  .900

ة. وال يعتبر اسبتمالك هبذه البوليصبة تسبوية إذا المتعلقة بخدمة الموظف في الفترات الحالية والسابق
( لببدفع مبببالغ إضببافية فببي حببال لببم تببدفع 20اسببتبقت المنشببأة إلتزامببا  قانونيببا  أو نافعببا )أنظببر الفقببرة 
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مبببع  952-959شبببركة التبببأمين منبببافع الموظبببف المحبببددة فبببي بوليصبببة التبببأمين. وتتعامبببل الفقبببرات 
 صات التأمين التي ال تعتبر أصوال  للخطة. اإلعتراف والقياس لحقوق السداد بموجب بولي

 
تحبدت التسببوية مبع التقلببيص معبا فببي حبال إنهبباء الخطبة بحيببت يبتم تسببوية اإللتبزام وتتوقببف الخطببة  .902

عن العمل. لكن، ال يعتبر إنهاء الخطة تقليصا أو تسوية إذا تم إستبدال الخطة بخطبة جديبدة تقبدم 
 منافع مطابقة، في جوهرها. 

 
تقلببيص فقببط ببببعض المببوظفين المشببمولين بالخطببة، أو عنببدما يببتم فقببط تسببوية جببزء  عنببدما يببرتبط ال .902

مبببن الخطبببة، فبببان البببربح أو الخسبببارة يشبببمالن الحصبببة التناسببببية لتكلفبببة الخدمبببة السبببابقة واألربببباح 
والخسببائر اإلكتواريببة غيببر المعتببرف بهببم سببابقا . ويببتم تحديببد الحصببة التناسبببية علببى أسبباس القيمببة 

امبببات قببببل وبعبببد التقلبببيص، مبببا لبببم يكبببن هنببباك أسببباس عخبببر أكثبببر منطقيبببة فبببي تلبببك الحاليبببة لإللتز 
الظروف. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المالئم تطبيبق أي رببح نباتج علبى التقلبيص أو التسبوية 

 لنفس الخطة أوال إللغاء أي تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها تتعلق بنفس الخطة. 
 

 العرض
 المقاصة

 

بمقاصة األصل المرتبط ببطة معينة مقابل اللتـزام المـرتبط ببطـة أبـرى، عنـدما،  تقوم المنشأة .906
 -وفقط عندما:

بإستبدام الفائض في بطة معنية لتسوية اللتزام  تملك المنشأة حق قانونيا  نافذا   (أ 
 بموجب بطة أبرى؛ و

 تهدف المنشأة إما إلى تسوية اللتزامات على صافي أسا  ما، أو تحقيق الفائض في (ب 
 بطة معنية وتسوية اللتزام بموجب بطة أبرى بشكل متزامن.

 
تشبببه معببايير المقاصببة المعببايير المحببددة لبب دوات الماليببة فببي معيببار المحاسبببة الببدولي فببي القطبباع  .908

 "األدوات المالية: اإلفصاح والعرض".  57العام 
 

  المتداول وغير المتداولالتمييز بين 
 

اإللتزامبات المتداولبة واألصبول واإللتزامبات غيبر المتداولبة. وال تميز بعض المنشآت ببين األصبول و  .907
يحببدد هببذا المعيببار مببا إذا كببان يتعببين علببى المنشببأة التمييببز بببين األجببزاء المتداولببة والغيببر المتداولببة 

 ل صول واإللتزامات الناشئة من منافع ما بعد التوظيف. 
 

 المالية لتكاليف منافع ما بعد التوظيف العناصر
 

يحببدد هببذا المعيببار مببا إذا كببان يتعببين علببى المنشببأة عببرض تكلفببة الخدمببة الحاليببة وتكلفببة الفائببدة ال  .901
والعائبد المتوقببع علبى األصببول كمكونببات لبنبد واحببد مبن بنببود اإليببرادات أو المصباريف علببى واجهببة 

 بيان األداء المالي. 
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 الفصاح 
 

الماليـة مـن تقيـيم طبيعـة بطـط  تفصق المنشـاة عـن المعلومـات التـي تمكـن مسـتبدمي البيانـات .920
 المنافع المحددة التابعة لها واآلثار المالية للتغيرات في تلك البطط بالل الفترة. 

 
   -تفصق المنشاة عن المعلومات التالية حول بطط المنافع المحددة: .929

 ؛السياسة المحاسبية للمنشأة لععتراف باألرباح والبسائر الكتوارية (أ 

 وصف عام لنوع البطة؛ (ب 

عادلة الرصيد الفتتاحي والرصيد البتامي للقيمة الحالية للتزام المنافع المحددة مع م (ت 
  -إظهار اآلثار بالل الفترة المنسوبة لكل مما يلي بشكل منفصل، إن أمكن:

 تكلفة البدمة الحالية؛  (1 

 تكلفة الفائدة؛  (5 

 مساهمات المشاركين في البطة؛  (1 

 األرباح والبسائر الكتوارية؛  (1 

سعر صرف العملة األجنبية على البطط المقاسة بعملة مبتلفة عن عملة تغييرات  (2 
 عرض المنشأة؛ 

 المنافع المدفوعة؛  (1 

 تكلفة البدمة السابقة؛  (1 

 مساهمات المنشأة؛  (2 

 التقليصات؛ و (1 

 التسويات. (10 

تحليل إلتزام المنافع المحددة إلى المبال  الناشئة عن البطط رير الممولة بالكامل والمبال   (د 
 ؛ن البطط الممولة بالكامل أو جزئيا  الناشئة ع

معادلة الرصيد الفتتاحي والرصيد البتامي للقيمة العادلة ألصول البطة ومعادلة الرصيد ( هـ 
مع إظهار  151الفتتاحي والرصيد البتامي ألص حق سداد معترف به كأصل وفقا  للفقرة 

 -مكن:اآلثار بالل الفترة المنسوبة لكل مما يلي بشكل منفصل، إن أ

 العائد المتوقع على أصول البطة؛  (1 

 األرباح والبسائر الكتوارية؛  (5 
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تغييرات سعر صرف العملة األجنبية على البطط المقاسة بعملة مبتلفة عن عملة  (1 
 عرض المنشأة؛ 

 مساهمات الموظفين؛  (1 

 مساهمات المشاركين في البطة؛  (2 

 المنافع المدفوعة؛  (1 

 مساهمات المنشأة؛ و (1 

 التسويات. (2 

القيمة الحالية للتزام المنافع المحددة في النقطة  ت( والقيمة العادلة ألصول  معادلة (و 
( مع األصول واللتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي مع هـالبطة في النقطة  

  -إظهار ما يلي على األقل:

ظر صافي األرباح والبسائر الكتوارية رير المعترف بها في بيان المركز المالي  أن (1 
 (؛ 102الفقرة 

تكلفة البدمة السابقة الكتوارية رير المعترف بها في بيان المركز المالي  أنظر  (5 
 (؛ 102الفقرة 

  ب(؛ 11أص مبل  رير معترف به كأصل، بسبب الحد الوارد في الفقرة  (1 

القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير ألص حق سداد معترف به كأصل وفقا  للفقرة  (1 
 صف موجز للرابط بين حق السداد واللتزام ذو العالقة(؛ و مع و  151

 المبال  األبرى المعترف بها في بيان المركز المالي.  (2 

إجمالي المصروف المعترف به في بيان األدا  المالي لكل مما يلي، وبنود السطر التي  (ز 
  -تحتويها:

 تكلفة البدمة الحالية؛  (1 

 تكلفة الفائدة؛  (5 

 العائد المتوقع على أصول البطة؛  (1 

 ؛ 151العائد المتوقع على حق السداد المعترف به كأصل وفقا  للفقرة  (1 

 األرباح والبسائر الكتوارية؛  (2 

 تكلفة البدمة السابقة؛  (1 

 أثر أص تقليم أو تسوية؛ و (1 

  ب(.11أثر الحد الوارد في الفقرة  (2 
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  -ول/حقوق الملكية لكل مما يلي:إجمالي المبل  المعترف به في بيان التغيرات في األص (ح 

 األرباح والبسائر الكتوارية؛ و (1 

  ب(.11أثر الحد الوارد في الفقرة  (5 
 بالنسبة للمنشآت التي تعترف باألرباح والبسائر الكتوارية في بيان التغيرات في األصول/ (ط 

معترف بها ، المبل  التراكمي لارباح والبسائر الكتوارية ال101حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
 ؛في ذلك البيان

بالنسبة للفئة الرئيسية ألصول البطة، والتي تشمل دون حصر، أدوات حقوق الملكية  (ص 
وأدوات الدين والممتلكات وكافة األصول األبرى، النسبة المئوية أو المبل  لكل فئة رئيسية 

 ؛تشكل القيمة العادلة لجمالي أصول البطة

 -الية للمنشأة من أجل:المبال  المشمولة في األدوات الم (ك 

 كل فئة من األدوات المالية للمنشأة؛ و (1 

 أص ممتلكات تشغلها المنشاة أو أصول أبرى تستبدمها. (5 
وصف تحليل لاسا  المستبدم لتحديد المعدل الجمالي المتوقع للعائد على األصول، بما  (ل 

 ؛في ذلك أثر الفئات الرئيسية ألصول البطة

ى جانب العائد الفعلي على حق سداد معترف به كأصل وفقا  العائد الفعلي على األصول، إل (م 
 ؛151فقرة لل

الكتوارية الرئيسية المستبدمة في تاريخ إعداد التقارير، بما فيها، حيثما  فتراضاتال (ن 
 -أمكن:

 معدالت البصم؛  (1 

 األسا  الذص تم تحديد معدل البصم بنا   عليه؛  (5 

ة للفترات المعروضة في البيانات معدالت العائد المتوقعة على أص من أصول البط (1 
 المالية؛ 

معدالت العائد المتوقعة للفترات المعروضة في البيانات المالية على أص حق سداد  (1 
 ؛ 151معترف به كأصل وفقا  للفقرة 

المعدالت المتوقعة لزيادات الرواتب  والتغيرات في المؤشر أو متغير آبر محدد في  (2 
 للبطة كأسا  لزيادات المنافع المستقبلية(؛  الشروط الرسمية أو الشرط النافعة

 معدالت توجهات التكاليف الطبية؛ و (1 
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 إكتوارية جوهرية أبرى مستبدمة.  إفتراضاتأص  (1 

يجب على المنشأة أن تفصق عن كل إفتراض إكتوارص بشروط مطلقة  مثال ، كنسبة مئوية 
 ؛ات األبرىمطلقة( ولي  فقط كهامش بين النسب المئوية المبتلفة أو المتغير 

أثر زيادة نقطة مئوية واحدة وأثر تبفيض نقطة مئوية واحدة في معدالت توجهات  (  
 -التكاليف الطبية المفترضة على:

إجمالي تكلفة البدمة السابقة ومكونات تكلفة الفائدة لصافي تكاليف المنافع الطبية  (1 
 ما بعد التوظيف؛ و

 الطبية.  إلتزام منافع ما بعد التوظيف المتراكمة للتكاليف (5 

األبرى ثابتة. بالنسبة للبطط التي  فتراضاتألرراض هذا الفصاح، يتم الحتفاظ بكافة ال
تعمل في بيئة عالية التضبم، ينبغي أن يكون الفصاح عن أثر زيادة أو انبفاض النسبة 
المئوية في معدل توجهات التكاليف الطبية المفترضة على قدر من األهمية مماثل لنقطة 

  ؛في بيئة متدنية التضبم مئوية

 -مبال  الفترة السنوية الحالية والفترات السنوية األربع السابقة لما يلي: (ع 

القيمة الحالية للتزام المنافع المحددة والقيمة العادلة ألصول البطة والفائض أو العجز  (ف 
 في البطة؛ و

  -تعديالت الببرة الناشئة على: (م 

( كنسبة مئوية للتزامات البطة 5كمبل ، أو   (1إلتزامات البطة المعبر عنها إما   .أ
 في تاريخ إعداد التقارير؛ و

( كنسبة مئوية ألصول البطة في 5( كمبل ، أو  1أصول البطة المعبر عنها إما   .ب
 تاريخ إعداد التقارير؛ و

أفضل تقدير لصحاب العمل للمساهمات، حامال  يمكن تحديدها بشكل معقول، المتوقع  (ق 
 الفترة السنوية التي تبدأ بعد تاريخ إعداد التقارير.  دفعها للبطة بالل

 

)ب( وصفا  عاما  لنوع الخطة. ويميز هذا الوصف، مبثال ، خطبط معباش الراتبب 929تقتضي الفقرة  .925
الثابتببة مببن خطببط معبباش الراتببب النهببائي ومببن الخطببط الطبيببة لمببا بعببد التوظيببف. ويشببمل وصببف 

لبى إلتزامبات نافعبة متضبمنة فبي قيباس إلتبزام المنبافع الخطة الممارسات غيبر الرسبمية التبي تبؤدي إ
 . وال من المطلوب ذكر المزيد من التفاصيل. 60المحددة وفقا  للفقرة 
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عنببببدما يكببببون لببببد  المنشببببأة أكثببببر مببببن خطببببة واحببببدة للمنببببافع المحببببددة، فمببببن الممكببببن أن تكببببون  .920
جموعبات ألنهبا تعتببر اإلفصاحات بشكل إجمالي، بصورة منفصبلة بالنسببة لكبل خطبة، أو بشبكل م
   -أكثر فائدة. وقد يكون من المفيد تمييز المجموعات وفقا  للمعايير كمل يلي:

 الموقع الجغرافي للخطط؛ أو  (أ)

ما إذا كانت الخطة عرضة لمخاطر مختلفة وجوهرية، مثال ، من خالل تمييز خطط  (ب)
ما بعد معاشات الراتب الثابت عن خطط معاش الراتب النهائي ومن الخطط الطبية ل

 التوظيف. 
 

عندما تقدم المنشأة اإلفصاحات بشكل إجمالي لمجموعة من الخطط، فإنه يتم تقديم هذه 
 اإلفصاحات بصورة معدالت مقدرة أو نطاقات محدودة نسبيا . 

 
إفصبباحات إضبببافية حببول خطبببط المنببافع المحبببددة ألصببحاب العمبببل المتعبببددين  00تقتضببي الفقبببرة  .922

 نها خطط مساهمات محددة. التي يتم معاملتها كما لو أ
 

   -، تفصح المنشاة عن المعلومات التالية:50حسب ما يقتضيه معيار المحاسبة في القطاع العام  .922
 معامالت األطراف ذات العالقة مع خطط منافع ما بعد التوظيف؛ و (أ)

 منافع ما بعد التوظيف لموظفي اإلدارة الرئيسيين. (ب)
 

، تفصبح المنشباة عبن المعلومبات المتعلقبة 91العبام  حسب ما يقتضيه معيار المحاسبة فبي القطباع .926
 باإللتزامات المحتملة الناشئة من إلتزامات منافع ما بعد التوظيف. 

 

 منافع الموظفين األبرى طويلة األجل
   -يمكن أن تشمل منافع الموظفين األخر  طويلة األجل ما يلي على سيبل المثال: .928

 مة الطويلة أو اإلجازات السنوية؛ الغيابات المدفوعة طويلة األجل مثل الخد (أ)

 سنة أو منافع الخدمة الطويلة األخر ؛  52منافع الخدمة لمدة  (ب)

 منافع العجز طويل األجل؛  (ج)

شهرا  أو أكثر من نهاية الفترة  95المكافئات والمشاركة في األرباح مستحقة الدفع بعد  (د)
 التي قدم فيها الموظف الخدمة المعنية؛ 

 شهرا  أو أكثر من نهاية الفترة التي تم اكتسابها فيها؛ و 95المدفوع بعد التعويض المؤجل (  ه )

 التعويض مستحق الدفع من قبل المنشأة إلى أن يبرم الموظف عقد توظيف جديد.  (و)
 

ال يخضببع قيبباس منببافع المببوظفين األخببر  طويببل األجببل عببادة لببنفس الدرجببة مببن عببدم التأكببد مثببل  .927
لببذلك، فبان إدخببال أو تغييببر منبافع المببوظفين طويلببة األجببل قيباس منببافع مببا بعبد التوظيببف. إضببافة 

نببادرا  مببا تببؤدي إلببى مبلببغ كبيببر مببن تكلفببة الخدمببة السببابقة. ولهببذه األسببباب، يقتضببي هببذا المعيببار 
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طريقببببة مبسببببطة لمحاسبببببة منببببافع المببببوظفين األخببببر  طويلببببة األجببببل. وتختلببببف هببببذه الطريقببببة عببببن 
   -كما يلي:المحاسبة المطلوبة لمنافع ما بعد التوظيف 

 اإلعتراف المباشر باألرباح والخسائر اإلكتوارية وعدم تطبيق النطاق عليها؛ و (أ)

 اإلعتراف المباشر بكافة تكاليف الخدمة السابقة.  (ب)
 

يشببمل هببذا المعيببار إفتراضببا  قببابال  للتفنيببد بببأن دفعببات العجببز طويببل األجببل ال تخضببع عببادة لببنفس  .921
بعبببد التوظيبببف. وعنبببد تفنيبببد هبببذا اإلفتبببراض، تنظبببر  الدرجبببة مبببن عبببدم التأكبببد مثبببل قيببباس منبببافع مبببا

 .926-21المنشأة فيما إذا كان ينبغي محاسبة كافة دفعات العجز أو جزء  منها وفقا  للفقرات 
 

 العتراف والقيا 
يجب أن يكون المبل  المعترف به كإلتزام لمنافع الموظفين األبرى طويلـة األجـل صـافي إجمـالي  .920

   -المبال  التالية:

 و(؛ 11مة الحالية للتزام المنافع المحددة في تاريخ إعداد التقارير  أنظر الفقرة القي (أ 

مطروحا  منها القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير من أصول البطة  إن وجدت(  (ب 
 (. 150-112والتي يتم منها تسوية اللتزامات مباشرة  أنظر الفقرات 

 

. وتطبق 11و 12، بإستثنا  الفقرات 101-22رات عند قيا  اللتزام، تطبق المنشأة الفق
 عند العتراف وقيا  أص حق سداد.  151المنشأة الفقرة 

 

بالنسبة لمنافع المـوظفين األبـرى، تعتـرف المنشـأة بصـافي الجمـالي للمبـال  التاليـة كمصـروف  .929
مق ( كــإيراد، بإســتثنا  الحــد الــذص يقتضــي فيــه معيــار آبــر أو يســ11أو  مــع مراعــاة الفقــرة 
 -بضمها في تكلفة األصل:

 (؛ 101-11تكلفة البدمة الحالية  أنظر الفقرات  (أ 

 .(12تكلفة الفائدة  أنظر الفقرات  (ب 

( وأص حق سداد 151-152العائد المتوقع على أص من أصول البطة  أنظر الفقرات  (ت 
 (؛ 151معترف به كأصل  أنظر الفقرة 

 بها مباشرة؛  األرباح والبسائر الكتوارية، التي سيتم العتراف (د 

 تكلفة البدمة السابقة، التي سيتم العتراف بها مباشرة؛ و(   هـ 

 (. 110و 151أثر التقليصات أو التسويات  أنظر الفقرات  (و 
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ذا كبان  .925 تعتبر منافع العجبز طويبل األجبل شبكال عخبر مبن أشبكال منبافع المبوظفين طويلبة األجبل. واا
إلتببزام عنببد تقببديم الخدمببة. ويعكببس قيبباس ذلببك  مسببتو  المنببافع يعتمببد علببى طببول الخدمببة، فسينشببئ

ذا كببان  اإللتببزام إحتماليببة أن تصبببح الدفعببة مطلوبببة وطببول المببدة التببي يتوقببع أن تببتم فيهببا الدفعببة. واا
مسبببتو  المنبببافع واحبببدا ألي موظبببف عببباجز بغبببض النظبببر عبببن سبببنوات الخدمبببة، فيبببتم اإلعتبببراف 

إلببى عجببز طويببل األجببل. وتبببرز الفقببرة بالتكلفببة المتوقعببة لتلببك المنببافع عنببد حصببول حببدت يببؤدي 
إحتماليبة أن تكببون دفعبات منببافع العجبز طويببل األجبل خاضببعة لدرجبة أعلببى مبن عببدم التأكببد  921

 أكثر من منافع الموظفين األخر  طويلة األجل. 
 

 الفصاح
بالرغم من أن هذا المعيار ال يقتضي إفصاحات محبددة حبول منبافع المبوظفين طويلبة األجبل، فبان  .920

يير األخر  قبد تقتضبي ذلبك، مبثال ، عنبدما يكبون المصبروف النباتج  مبن هبذه المنبافع جوهريبا المعا
. وعنبببدما يقتضبببي 9وبالتبببالي يتطلبببب اإلفصببباح وفقبببا  لمعيبببار المحاسببببة البببدولي فبببي القطببباع العبببام 

مبببن المنشبببأة اإلفصببباح عبببن المعلومبببات المتعلقبببة  50معيبببار المحاسببببة البببدولي فبببي القطببباع العبببام 
 موظفين طويلة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسين. بمنافع ال

 

 البدمة  نهايةمنافع 
يتعامببل هببذا المعيبببار مببع منبببافع إنهبباء الخدمبببة بشببكل منفصبببل عببن منبببافع المببوظفين األخبببر  الن  .922

 الحدت الذي يؤدي إلى نشوء إلتزام هو إنهاء الخدمة وليس خدمة الموظف. 
 

 العتراف
ة كـإلتزام وكمصـروف عنـدما، وفقـط عنـدما، تكـون المنشـأة تعتـرف المنشـأة بمنـافع إنهـا  البدمـ .922

   -ملتزمة بشكل واضق بما يلي:
 إما إنها  عمل الموظف أو مجموعة من الموظفين قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛ أو  (أ 

 توفير منافع إنها  البدمة كنتيجة لعرض تم تقديمه للتشجيع على الستقالة الطوعية.  (ب 
 

واضـق بإنهـا  البدمـة عنـدما، وفقـط عنـدما، يكـون للمنشـأة بطـة  تكون المنشأة ملتزمـة بشـكل .926
نســحاب. وتشــمل البطــة المفصــلة، ل رســمية مفصــلة لنهــا  البدمــة ودون إحتماليــة واقعيــة با

   -كحد أدنى:
 موقع ووظيفة والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم إنها  بدماتهم؛  (أ 

 ومنافع إنها  البدمة نوع أو تصنيف كل وظيفة؛  (ب 
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الوقت الذص سيتم فيه تنفيذ البطة. ويجب أن يبدأ التنفيذ بأسرع ما يمكن ويجب أن  (ت 
 تكون مدة إتمام التنفيذ بحيث ال يكون هناك مجال لتغيرات جوهرية. 

 

تفاقيبببات إبموجبببب  )ج( تعاقبببديا أو )ب(  بموجبببب التشبببريع أو)أ( يمكبببن أن تكبببون المنشببباة ملزمبببة،  .928
موجببب إلتببزام نببافع بنبباء  علببى ممارسببات العمببل أو العببرف أو أخببر  مببع المببوظفين أو ممثلببيهم أو ب

الرغبة في العمل على أساس متساوي، لعمل دفعات )أو توفير منبافع أخبر ( للمبوظفين عنبد إنهباء 
خدماتهم. وتعتبر هذه الدفعات منافع إنهاء الخدمة. وتكون منافع إنهاء الخدمة عبادة دفعبات بمبلبغ 

   -مقطوع، لكنها تشمل أحيانا :
تحسين منافع التقاعد أو منافع ما بعد التوظيف األخر  إما بشكل غير مباشر من خالل  (أ)

 خطة منافع الموظفين؛ و

الراتب حتى نهاية فترة اإلنذار المحددة إذا لم يقدم الموظف خدمات إضافية توفر منافع  (ب)
 إقتصادية للمنشأة. 

 
تبرك الموظبف للعمبل. ويكبون تكون بعض منافع الموظفين مستحقة البدفع بغبض النظبر عبن سببب  .927

دفع هذه المنافع مؤكدا )مبع مراعباة أي متطلببات إسبتحقاق أو متطلببات الحبد األدنبى للخدمبة( لكبن 
توقيت دفعهبا يكبون غيبر مؤكبد. ببالرغم مبن أن هبذه المنبافع توصبف فبي بعبض البدول كتعويضبات 

توظيببف ولببيس منببافع إنهبباء إنهبباء الخدمببة أو إكراميببات إنهبباء الخدمببة، فإنهببا تعتبببر منببافع مببا بعببد ال
الخدمة وتقوم المنشأة بمحاسبتها كمنافع مبا بعبد التوظيبف. وتقبدم بعبض المنشبآت مسبتو  اقبل مبن 
المنبببافع إلنهببباء الخدمبببة الطبببوعي بنببباء  علبببى طلبببب الموظبببف )فبببي جوهرهبببا، هبببي منبببافع مبببا بعبببد 

تعتبببر المنببافع التوظيببف( ممببا هببو مقببدم إلنهبباء الخدمببة غيببر الطببوعي بنبباء  علببى طلببب المنشببأة. و 
 اإلضافية مستحقة الدفع على إنهاء الخدمة غير الطوعي منافع إنهاء خدمة. 

 
ال توفر أي منافع إنهاء خدمة أي منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة ويتم اإلعتراف بهبا كمصبروف  .921

 مباشرة. 
 

بة تقلبيص أو شأة بمنافع إنهاء الخدمة، يمكن أيضبا  أن تضبطر المنشبأة لمحاسب عندما تعترف المن .960
 (.  951تسوية المنافع أو منافع الموظفين األخر  )أنظر الفقرة 

 

 القيا 
شـهرا  بعـد تـاريخ إعـداد التقـارير،  15عندما تصبق منافع إنها  البدمة مستحقة بعـد أكثـر مـن  .969

 . 11فيجب أن تبصم بإستبدام معدل البصم المحدد في الفقرة 
 

وعيـة، يجـب أن سـتند قيـا  منـافع إنهـا  البدمـة في حـال تقـديم عـرض لتشـجيع السـتقالة الط .965
 على عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. 
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 الفصاح
عنببدما يكببون هنبباك شببكوك حببول عببدد المببوظفين الببذين سببيقبلون عببرض اإلسببتقالة الطوعيببة، فإنببه  .960

يوجببد إلتببزام محتمببل. وحسببب مببا هببو مطلببوب بموجببب معيببار المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام 
تفصح المنشأة عن المعلومات المتعلقة باإللتزام المحتمل ما لم تكبن إحتماليبة التبدفق الصبادر  ،95

 في التسوية بعيدا . 
 

، تفصببح المنشببأة هببن 9حسببب مببا هببو مطلببوب بموجببب معيببار المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام  .962
إلبببى مصبببروف  . منبببافع إنهببباء الخدمبببة يمكبببن أن تبببؤديطبيعبببة ومبلبببغ المصبببروف إذا كبببان جوهريبببا  

 متثال مع هذا المتطلب. إليحتاج إلى اإلفصاح عنه من أجل ا
 

ذلبك، تفصبح المنشبأة عبن المعلومبات  50عندما يقتضي معيار المحاسبة الدولية في القطباع العبام  .962
 المتعلقة بمنافع اإلنهاء لموظفي اإلدارة الرئيسيين. 

 

 تبني هذا المعيار للمرة األولى 
للمـرة األولـى، تحـدد المنشـأة إلتزامهـا األولـي لبطـة المنـافع المحـددة فـي عند تبني هذا المعيـار  .966

   -ذلك التاريخ حيث:
 ( في تاريخ التبني؛ 11القيمة الحالية لعلتزامات  أنظر الفقرة  (أ 

مطروحا  منها القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير من أصول البطة  إن وجدت(  (ب 
  ؛ و(150-112باشرة  أنظر الفقرات والتي يتم منها تسوية اللتزامات م

، سيتم العتراف بها في 115مطروحا  منها تكلفة البدمة السابقة التي، بموجب الفقرة  (ت 
 الفترات الالحقة. 

 

ــرة  .968 ــا  للفق ــي المحــدد وفق ــزام األول ــان ســيتم  111إذا كــان اللت ــذص ك ــزام ال ــل مــن اللت ــر أو اق أكث
ــاريخ بموجــب السياســ ــي نفــ  الت ــراف بــه ف ة المحاســبية الســابقة للمنشــأة، فيجــب علــى العت

 النقصان في الفائض أو العجز المتراكم الفتتاحي.  المنشأة العتراف بتلك الزيادة/
 
عنببد التبنببي المبببدئي لهببذا المعيببار، يشببمل تببأثير التغييببر فببي السياسببة المحاسبببية األرببباح والخسببائر  .967

. 902تقبع ضبمن النطباق المحبدد فبي الفقبرة  اإلكتوارية التي نشبأت فبي الفتبرات األولبى حتبى لبو لبم
ولن تضطر المنشآت التي تعد التقارير بموجب سياسة اإلستحقاق للمرة األولى إلبى اإلعتبراف ببأي 
إلتبببزام، وفبببي هبببذه الحالبببة سبببتمثل الزيبببادة فبببي اإللتبببزام المبلبببغ الكامبببل لإللتبببزام مطروحبببا  منهبببا القيمبببة 

)ب( وأي تكلفببة خدمبة سببابقة سببيتم 966ة وفقبا  للفقببرة العادلبة، فببي تبباريخ التبنبي، ألي أصببول للخطبب
)ج(. وبموجببببب أحكببببام هببببذا المعيببببار، يببببتم 966اإلعتببببراف بهببببا قببببي الفتببببرات الالحقببببة وفقببببا  للفقببببرة 

 اإلعتراف بهذا اإللتزام المتزايد في العجز أو الفائض المتراكم. 
 

ئر الكتواريـة التراكميـة مـن عند تبنـي هـذا المعيـار للمـرة األولـى، تقسـم المنشـأة األربـاح والبسـا .961
بداية بطة المنافع المحددة وحتى تاريخ تبني هـذا المعيـار للمـرة األولـى إلـى أجـزا  معتـرف بهـا 
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وأجزا  رير معترف بها. ويتم العتراف بكافة األرباح والبسائر الكتوارية التراكمية فـي الفـائض 
 أو العجز المتراكم الفتتاحي. 

 

، ال يسمح للمنشآت بفصل األرباح والخسائر اإلكتوارية للمرة األولىعند تبني هذا المعيار  .980
التراكمية إلى أجزاء معترف بها وأجزاء غير معترف بها. ويتم اإلعتراف بكافة األرباح والخسائر 
اإلكتوارية التراكمية في الفائض أو العجز المتراكم اإلفتتاحي. وال يمنع هذا المتطلب عند تبني 

األولى المنشأة من إختيار اإلعتراف فقط بجزء  من األرباح والخسائر اإلكتوارية المعيار للمرة 
 في فترات إعداد التقارير الالحقة.  908-902الخاصة بها وفقا  للمتطلبات الواردة في الفقرات 

 
 في السنة األولى من تبني هذا المعيار، ال يكون مطلوبا  من المنشأة توفير معلومات مقارنة.  .989
 

إعفاء  من ضم المعلومات المقارنة لكافة المنشآت في السنة األولبى مبن تبنبي هبذا  989الفقرة  تقدم .985
 المعيار. ويفضل أن تقوم المنشأة بضم المعلومات المقارنة حيثما كان ممكنا .

 
في السنة األولى من تبني هذا المعيار، ال يكون مطلوبا  مـن المنشـأة تـوفير الفصـاحات الـواردة  .980

  و(. 111( وهـ 111 ت( و111 في الفقرة
 

( اإلفصباح عبن الرصبيد اإلفتتباحي  هـ)929)ج( و929تشمل عمليات المعدلة البواردة فبي الفقبرات  .982
المببرتبط بمكونبببات إلتزامبببات المنبببافع المحبببددة وأصببول الخطبببة وحقبببوق السبببداد. ويقتضبببي اإلفصببباح 

)و(. 929( وهـ )929الفقبرات ( معادلة تعتمد على المعلومات الواردة في ه )929الوارد في الفقرة 
وهبببذه اإلفصببباحات ليسبببت مطلوببببة فبببي السبببنة األولبببى مبببن تبنبببي هبببذا المعيبببار. ويفضبببل أن تشبببمل 

 المنشاة هذه اإلفصاحات حيثما كان ممكنا . 
 

في السـنة األولـى مـن تبنـي هـذا المعيـار، يمكـن للمنشـأة تـوفير المعلومـات المطلوبـة فـي الفقـرة  .982
  ع( بأثر مستقبلي. 111

 
)ع( بالقيمة الحاليبة إللتبزام المنبافع المحبددة والقيمبة العادلبة 929بط المعلومات الواردة في الفقرة ترت .986

ألصول الخطة والفائض أو العجز في الخطة وتعديالت خبرة معينة. وهبذا اإلفصباح مطلبوب فقبط 
ل الفتببرة للفتببرة السببنوية الحاليببة فببي السببنة األولببى مببن تبنببي المعيببار. ويمكببن تببوفير المعلومببات حببو 

السبببنوية السبببابقة ببببأثر مسبببتقبلي حيبببت تقبببوم المنشبببأة بإعبببداد التقبببارير بموجبببب المتطلببببات فبببي هبببذا 
المعيبببار. ويسبببمح هبببذا للمنشبببآت بتجميبببع معلومبببات التوجهبببات خبببالل الفتبببرة ببببدال مبببن إنتببباج هبببذه 

 المعلومات لفترات إعداد التقارير قبل فترة تبني هذا المعيار للمرة األولى. 
 

 لنفاذتاريخ ا
 1لبيانات الماليـة السـنوية التـي تغطـي الفتـرات التـي تبـدأ فـي لعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار  .988

أو بعد هذا التاريخ. ويشـجع التطبيـق المبكـر، أمـا إذا قامـت المنشـأة بتطبيـق هـذا  5011يناير 
 يجب عليها الفصاح عن ذلك.    5011يناير  1المعيار للفترات التي تبدأ قبل 
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 طريق عن أ111الفقرة إضافة وتم 111و 111و 111و 11و 11و 10الفقرات تعديل تم . أ111
 وتطبق. 5010يناير في الصادرة "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات"

 تغطي التي السنوية المالية للبيانات 11و 11و 10الفقرات في الواردة التعديالت المنشأة
ذا. مبكرة فترة في التطبيق المحبذ ومن. 5011يناير 1 بعد أو في دأتب التي الفترات  طبقت وا 
 كما. الحقيقة تلك عن تفصق أن ينبغي فإنها ،5011يناير 1 قبل تبدأ لفترة التعديالت المنشأة
 على أ111و 111و 111و 111 الفقرات في الواردة التعديالت المنشأة تطبق أن ينبغي

 . 5011يناير 1 بعد أو في تحدث التي المنافع في التغيرات
 

 في الدولية المحاسبة معايير في تعريفه يرد كما المحاسبي اإلستحقاق أساس المنشأة تتبنى عندما . 987
 على المعيار هذا ُيطبق هذا، النفاذ تاريخ بعد المالية التقارير إعداد ألغراض العام القطاع
 . التبني تاريخ بعد أو في تبدأ التي لفتراتا تغطي التي للمنشأة السنوية المالية البيانات



 منافع الموظفين

  797 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لالتطبيق إرشادات 

 الملحق أ
 إرشادات التطبيق

 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذه رافق ت

 محاسبة بطة المكافئات المرتبطة باألدا    :51أمثلة توضق الفقرة 
 

ألداء من وحدة طباعة حكومية لدفع جزء  محدد من ت المرتبطة باأتتطلب خطة المكافئ 9تطبيق
ويعمل طوال السنة؛ أي  فائضها للسنة إلى الموظف الذي يلبي أهداف األداء المحددة مسبقا  

يشغل منصبه في اليوم األول واليوم األخير من فترة إعداد التقارير. وفي حال لم يترك أي 
من الفائض الفعلي.  %0للسنة بنسبة موظف خالل السنة، يكون إجمالي دفعات المكافئات 

 .من الفائض %5.2وتحدد المنشأة أن دوران الموظفين سيقلل الدفعات إلى ما نسبته 
 

 من الفائض الفعلي. %5.2تعترف المنشأة بإلتزام ومصروف بنسبة 
 

 : محاسبة بطة أصحاب العمل المتعددين11أمثلة توضق الفقرة 
 

، تشارك الوحدة الحكومية المحلية )أ( في خطة Xولة إلى جانب المنشآت المماثلة في الد 5تطبيق
المنافع المحددة ألصحاب العمل المتعددين. والن الخطة تعرض المنشآت المشاركة لمخاطر 
إكتوارية مصاحبة للموظفين الحاليين والسابقين للوحدات الحكومية المحلية األخر  المشاركة 

خصيص اإللتزام وأصول الخطة والتكلفة في الخطة، فإنه ليس هماك أساس ثابت وموثوق لت
للوحدات الحكومية المحلية األخر  المشاركة في الخطة. لذلك تحاسب الوحدة الحكومية 
المحلية )أ( الخطة كما لو أنها خطة منافع محددة. ويظهر تقييم التمويل، المبني على أساس 

مليون وحدة عملة في  270بقيمة  المتوافقة مع متطلبات هذا المعيار، عجزا   فتراضاتاإل
الخطة. وأقرت الخطة بموجب ترتيب ملزم جدوال للمساهمات مع الموظفين المشاركين في 
الخطة يلغي العجز خالل الخمس سنوات المقبلة. ويكون إجمالي مساهمات الوحدة الحكومية 

 مليون وحدة عملة.  20المحلية )أ( بموجب العقد بقيمة 
 

ساهمات المعدلة للقيمة الزمنية للمال ومصروف مساوي في وتعترف المنشأة بإلتزام للم
 الفائض أو العجز.
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 : الحدود على العتراف بأصول البطة11أمثلة توضق الفقرة 
 -يكون لخطة المنافع المحددة الخصائص التالية: 0تطبيق

 
 9900 القيمة الحالية لإللتزام

 (9910) القيمة العادلة ألصول الخطة 
 (10) 

 (990) وارية غير المعترف بها الخسائر اإلكت
 (80) تكلفة الخدمة غير المعترف بها

 (580)  62المبلغ األصلي المحدد بموجب الفقرة 
القيمة الحالية للرديات والتخفيضات المستقبلية المتوفرة في 

 المستقبلية تالمساهما
(60) 

  -)ب( كما يلي:61يتم حساب الحد الوارد في الفقرة 
 990 وارية غير المعترف بهاالخسائر اإلكت

 80 تكلفة الخدمة غير المعترف بها
القيمة الحالية للرديات والتخفيضات المستقبلية المتوفرة في 

 المستقبلية تالمساهما
60 

 520 الحد 
 
 

 

وتفصح عن أن الحد الوارد  520. لذلك، تعترف المنشأة بأصل بقيمة 580أقل من  520
 ((. 0)و( ) 929)أنظر الفقرة  00يمة المسجلة ل صل بقيمة )ب( يقلل الق61في الفقرة 

 

 : طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة 12أمثلة توضق الفقرة 
 

من الراتب النهائي لكل  %9تكون منفعة المبلغ المقطوع مستحقة لد  إنهاء الخدمة وتعادل  2تطبيق
معدل من المفترض أن يرتفع ب 90.000 9سنة من الخدمة. كان الراتب في السنة 

سنويا . ويظهر الجدول التالي  %90)مركب( كل عام. ومعدل الخصم المستخدم هو 8%
. على فرض أنه 2كيف يتراكم اإللتزام لموظف من المتوقع أن يغادر وظيفته في نهاية السنة 

إكتوارية. وعلى سبيل التبسيط. يتجاهل هذا المثال التعديل المطلوب  إفتراضاتال يوجد أي 
 ة أن الموظف يمكن أن يغادر المنشأة في مدة أقل أو أكثر من المذكورة أعاله. لعكس إحتمالي
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 السنة
  -:بالمنفعة منسوبة ل

9 5 0 2 2 

 252 010 565 909 0 سنوات سابقة 
من الراتب  %9السنة الحالية)

 الحالي(
909 909 909 909 909 

 622 252 010 565 909 السنة الحالية والسنوات السابقة
 

 2 1 1 5 1 السنة
 286 052 916 71 - إلتزام االفتتاح

 27 00 50 1 - %90الفائدة 
 909 991 907 17 71 تكلفة الخدمة الحالية

 622 286 052 916 71 إلتزام اإلغالق
 -مالحظات:

 . إلتزام اإلفتتاح هو القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنوات السابقة.9
 هي القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنة الحالية. . تكلفة الخدمة الحالية5
 . إلتزام اإلغالق هو القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنة الحالية والسنوات السابقة.0
 

 : نسبة المنافع إلى سنوات البدمة 21أمثلة توضق الفقرة 
 

عند التقاعد لكل  مستحقة الدفع 900توفر خطة المنافع المحددة منفعة بمبلغ مقطوع بقيمة  2تطبيق
 سنة من سنوات الخدمة.

 

لكل سنة. وتكون تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية لقيمة  900تنسب المنفعة بقيمة 
مضروبة  900. وتكون القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة هي القيمة الحالية لقيمة 900

 بعدد سنوات الخدمة حتى تاريخ إعداد التقارير. 
 

كانت المنافع مستحقة الدفع مباشرة عندما يغادر الموظف المنشأة، فإن تكلفة الخدمة  إذا
الحالية والقيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة تعكس تاريخ الذي يتوقع فيه أن يغادر 
الموظف. وبتالي، وبسبب أثر الخصم، فإنها اقل من المبالغ التي كان من الممكن تحديدها 

 لموظف في تاريخ إعداد المنشأة. في حال غادر ا
 

من الراتب النهائي لكل سنة من الخدمة. ويكون  %0.5تقدم الخطة معاشا  شهريا  بنسبة  6تطبيق
 . 62المعاش مستحق الدفع من سن 

 

تنسب المنافع التي تساوي القيمة الحالية، في التاريخ المتوقبع للتقاعبد، للمعباش الشبهري بنسببة 
مستحق الدفع من تاريخ التقاعد المتوقع وحتى تاريخ الوفباة لكبل  للراتب النهائي المقدر 0.5%

سبببنة خدمبببة. وتكبببون تكلفبببة الخدمبببة الحاليبببة هبببي القيمبببة الحاليبببة لتلبببك المنبببافع. وتكبببون القيمبببة 
مبن  %0.5الحالية إللتزام المنافع المحددة هي القيمبة الحاليبة لبدفعات المعباش الشبهري بنسببة 

نوات الخدمببة حتببى تبباريخ إعببداد التقببارير. ويببتم خصببم تكلفببة الراتببب النهببائي، مضببروبة بعببدد سبب
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الخدمببة الحاليببة والقيمببة الحاليببة إللتببزام المنببافع المحببددة الن دفعببات المعبباش الشببهري تبببدأ فببي 
 .62سن 

 : المنافع المستحقة ورير المستحقة25أمثلة توضق الفقرة 
 سنوات من الخدمة.  90بعد لكل سنة خدمة. وتستحق المنافع  900تدفع الخطة منافع بقيمة  8تطبيق

 

لكل سنة. وفي السنوات العشر األولى، تعكس تكلفة الخدمة  900تنسب المنفعة بقيمة 
الحالية والقيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة إحتمالية عدم إتمام الموظف لسنوات الخدمة 

 العشر. 
 

. وتستحق 52ما قبل سن لكل سنة خدمة، بإستثناء الخدمة  900تدفع الخطة منافع بقيمة  7تطبيق
 المنافع فورا . 

 

الن الخدمات قبل ذلك التاريخ ال تؤدي إلى  52ال يتم نسبة المنافع إلى الخدمات قبل سن 
 لكل سنة الحقة. 900منافع )مشروطة أو غير مشروطة(. ويتم نسبة منفعة بقيمة 

 

 : نسبة المنافع إلى الفترات المحاسبية21أمثلة توضق الفقرة 
 

سنوات من الخدمة. وال تقدم  90تستحق بعد  9000لخطة منافع بمبلغ مقطوع بقيمة تدفع ا 1تطبيق
 الخطة منافع إضافية للخدمة الالحقة. 

 

( لكل سنة من السنوات العشر األولى. 90مقسومة على  9000) 900تنسب منافع بقيمة 
ر.  وال تنسب وتعكس تكلفة الخدمة الحالية إحتمالية عدم إتمام الموظف لسنوات الخدمة العش

 أي منافع إلى السنوات الالحقة. 
 

وهم  22لكافة الموظفين الذين أتموا سن  5000تدفع الخطة منافع تقاعد بمبلغ مقطوع بقيمة  90تطبيق
وهم على رأس عملهم،  62سنة من الخدمة، أو الذين أتموا سن  50على رأس عملهم بعد 

 بغض النظر عن طول مدة الخدمة. 
 

، تؤدي الخدمة أوال إلى منافع بموجب الخطة 02ن انضموا قبل سن بالنسبة للموظفين الذي
، دون أثر 00ثم يعود في سن  00)يمكن للموظف أن يترك العمل في سن  02في سن 

على مبلغ أو توقيت المنافع(. وتكون هذه المنافع مشروطة بالخدمة اإلضافية. إضافة لذلك، 
ة من المنافع اإلضافية. بالنسبة لهؤالء إلى قيمة جوهري 22ال تؤدي الخدمة لما بعد سن 

( لكل سنة من سن 50مقسومة على  5000) 900الموظفين، تنسب المنشأة منافع بقيمة 
 .22وحتى سن  02

 

سنة إلى  50، ال تؤدي الخدمة لما بعد 22و 02بالنسبة للموظفين الذي انضموا ما بين سن 
الموظفين، تنسب المنشأة منافع بقيمة  قيمة جوهرية من المنافع اإلضافية. بالنسبة لهؤالء

 ( لكل سنة من السنوات العشرين األولى. 50مقسومة على  5000) 900
 

سنوات إلى قيمة  90،  تؤدي الخدمة لما بعد 22بالنسبة للموظفين الذي انضموا في سن 
 500جوهرية من المنافع اإلضافية. بالنسبة لهؤالء الموظفين، تنسب المنشأة منافع بقيمة 

 ( لكل سنة من السنوات العشر األولى.90مقسومة على  5000)
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بالنسبة لكافة الموظفين، تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية لإللتزام إحتمالية عدم 
 إتمام الموظف مدة الخدمة المطلوبة. 

 

لتوظيف من التكاليف الطبية لما بعد ا %20تسدد الخطة الطبية لما بعد التوظيف ما نسبته  99تطبيق
سنة من الخدمة وتسدد  50سنوات ويقل عن  90إذا ترك الموظف العمل بعد ما يزيد على 

سنة أو أكثر من  50من هذه التكاليف إذا ترك الموظف العمل بعد  %20ما نسبته 
 الخدمة. 

 

من القيمة الحالية للتكاليف الطبية  %2بموجب معادلة منافع الخطة، تنسب المنشأة ما نسبته 
مقسومة  %90) %9( لكل سنة من السنوات العشر األولى و90مقسومة على  %20قعة )المتو 
( لكل من السنوات العشر الثانية. وتعكس تكلفة الخدمة الحالية لكل سنة إحتمالية عدم 90على 

إتمام الموظف مدة الخدمة المطلوبة للحصول على جزء  أو على كافة المنافع. وبالنسبة 
 سنوات، فال يتم نسبة أي منافع. 90ادرتهم خالل للموظفين المتوقع مغ

 
 

من تكاليف الموظف الطبية لما بعد  %90تسدد الخطة الطبية لما بعد التوظيف ما نسبته  95تطبيق
سنة من  50سنوات ويقل عن  90التوظيف إذا ترك الموظف العمل بعد ما يزيد على 

سنة أو  50لعمل بعد من هذه التكاليف إذا ترك الموظف ا %20الخدمة وتسدد ما نسبته 
 أكثر من الخدمة.

 

وستؤدي الخدمة في السنوات الالحقة إلى مستو  أعلى بكثير من المنافع مما هو في 
سنة أو أكثر ، تنسب  50السنوات األولى. لذلك، وبالنسبة للموظفين المتوقع مغادرتهم بعد 

 50الخدمة أكثر من  . ال تؤدي67المنشأة المنافع على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة 
سنة إلى قيمة جوهرية من المنافع اإلضافية لذلك تكون المنافع المنسوبة إلى كل سنة من 

 %20من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة ) %5.2السنوات العشرين األولى بنسبة 
سنة، تكون  50-90(. وبالنسبة للموظفين المتوقع مغادرتهم ما بين 50مقسومة على 

من القيمة الحالية  %9المنافع المنسوبة إلى كل سنة من السنوات العشر األولى بنسبة 
للتكاليف الطبية المتوقعة. وبالنسبة لهؤالء الموظفين، ال يتم نسبة أي منافع إلى الخدمة ما 

 بين نهاية السنوات العشر األولى والتاريخ المتوقع للمغادرة. 
 

 سنوات، فال يتم نسبة أي منافع. 90رتهم خالل وبالنسبة للموظفين المتوقع مغاد
 

 :  نسبة المنافع إلى الفترات المحاسبية21أمثلة توضق الفقرة 
 

 .  22من الراتب النهائي لكل سنة خدمة قبل سن  %0يستحق الموظفون منافع بنسبة  90تطبيق
. وهذا هو 22من الراتب النهائي المتوقع إلى كل سنة حتى سن  %0وتنسب المنافع بنسبة 

التاريخ الذي ال تؤدي فيه الخدمة اإلضافية للموظف إلى قيمة جوهرية من المنافع اإلضافية 
 بموجب الخطة. وال يتم نسبة أي منافع للخدمة بعد ذلك السن.
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 : محاسبة تكلفة البدمة السابقة111مثال توضيحي للفقرة 
كل سنة من سنوات من الراتب النهائي ل %5تدير المنشأة خطة تقاعد تقدم تقاعدا  يبلغ  92تطبيق

الخدمة. وتصبح المنافع مستحقة بعد خمس سنوات من الخدمة. وتقوم المنشأة في األول من 
من  من الراتب النهائي لكل سنة من الخدمة بدء   %5.2. برفع التقاعد إلى 1×50عام  يناير

افع . وفي تاريخ رفع نسبة التقاعد تكون القيمة الحالية للمن2×50األول من ديسمبر  عام 
 1×50إلى ديسمبر  من العام  2×50اإلضافية للخدمة من األول من ديسمبر  من العام 

 -كما يلي:
 

 920                            1/×9/9سنوات في  2الموظفين ممن تزيد خدمتهم عن 

  1/×9/9سنوات في  2الموظفين ممن تقل خدمتهم عن 
 950                  سنوات( 0)متوسط الفترة حتى االستحقاق هي 

                 580 
مباشرة ألن هذه المنافع مستحقة بالفعل. وتعترف المنشاة بقيمة  920تعترف المنشأة بقيمة 

  01×5يناير  9سنوات اعتبارا من  0على أساس القسط الثابت خالل  950
 

 151-151مثال توضيحي للفقرات 
 التعويضات 92تطبيق

 

 9.529 القيمة الحالية لإللتزام
 98 األرباح اإلكتوارية غير المعترف بها

 9.527 اإللتزام المعترف به في بيان المركز المالي
الحقوق الناشئة من بوالص التأمين والتي تقابل بشكل دقيق المبلغ والتوقيت 
لبعض المنافع المستحقة بموجب الخطة. وتبلغ قيمة هذه المنافع الحالية 

9.015 . 

9.015 

هي صافي األرباح اإلكتوارية المتراكمة على  98رية غير المعترف بها في األرباح اإلكتوا
 اإللتزام وعلى حقوق التعويض. 

 

 : العائد على أصول البطة151-152مثال توضيحي للفقرات 
 

وكان صافي  90.000. 8×50كانت القيمة العادلة ألصول الخطة في األول من ديسمبر 96تطبيق
كانت منافع  8×50يونيو.  00. وفي 860المعترف بها األرباح اإلكتوارية المتراكمة غير 

كانت  8×50يناير  09. وفي 2.100والمساهمات المستلمة  9.100الخطة المستحقة 
. 92.815والقيمة الحالية إللتزام المنفعة الحالية  92.000القيمة العادلة ألصول الخطة 

 . 60 8×50وكانت الخسائر اإلكتوارية على اإللتزام لعام 
 

بعمبل التقبديرات التاليبة بنباء  علبى  8×50مت المنشأة المعدة للتقارير في األول مبن ديسبمبر قا
 أسعار السوق في ذلك التاريخ.
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 % 
 1.52 دخل الفائدة وأرباح األسهم. بعد الضريبة المستحقة على المبلغ

 5.00 األرباح المحققة وغير المحققة على أصول الخطة )بعد الضريبة(
 (9.00) إلدارةتكاليف ا

 90.52 معدل العائد المتوقع
  -كما يلي: 8×50يكون العائد المتوقع والحقيقي على أصول الخطة في العام 

 9.052  %90.52شهرا  على معدل  95المحتفظ بها لمدة  90.000العائد على 
 %90.52)مساوية ل %2أشهر على معدل  6محتفظ بها لمدة  0.000العائد على 
 أشهر( 6جمع كل سنويا  وت

920 

 9.982 8×50العائد المتوقع على األصول للعام 
 92.000 8×50ديسمبر  09القيمة العادلة ألصول الخطة في 

 (90.000) 8×50مطروحا  منها القيمة عادلة ألصول الخطة في األول من ديسمبر  
 (2.100) مطروحا  منها أدنى مساهمات مستلمة 

 9.100 مدفوعة المنافع ال مضافا  إليها
 5.000 العائد الحقيقي على أصول الخطة

  
 

( هو 5.000( والعائد الحقيقي على أصول الخطة)9.982الفرق بين العائد المتوقع على أصول الخطة)
زائد  860)9.252. ولهذا يكون صافي األرباح اإلكتوارية غير المعترف بها 752ربح إكتواري يبلغ 

و)ب(  92.000من  %90)أكبر من )أ( 9.200ون حدود المطاق على (. وتك60مطروحا  منها  752
بالفائض أو العجز الربح  7×50(. وتعترف المنشأة في العام التالي 92.815من  %90أكبر من 
( مقسومة على المعدل المتوقع للعمر الوظيفي للموظفين 9.200مطروحا  منها  9.252)52اإلكتواري لب
 المعنيين. 

 

معتمدا  على توقعات السوق في األول من  7×50متوقع على أصول الخطة للعام ويكون العائد ال
 للعائدات طوال فترة اإللتزام.  7×50ديسمبر  

 

 : محاسبة للتقليم من دون تسوية112مثال توضيحي للفقرة 
 

يلزم التشريع المنشأة أن توقف التوفير المباشر لخدمات تجميع النفايات والتخلص منها. ولن  98تطبيق
الموظفون في هذا القطاع على أية منافع إضافية. هذا مثال على التقليص دون يحصل 

اإلكتوارية الحالية)بما في ذلك معدالت الفائدة الحالية في  فتراضاتتسوية. وبإستخدام اإل
السوق وغيرها من أسعار السوق( مباشرة قبل التقليص. فإن على المنشأة إلتزام منفعة محددة 

. وصافي أرباح 750. وأصول خطة بقيمة عادلة تبلغ 9.000بلغ بصافي قيمة حالية ي
. ومن شأن التقليص أن يخفض القيمة الحالية لإللتزام 20إكتوارية غير معترف بها تبلغ 

 . 100إلى  900بمعدل 
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( تكون متعلقة بجزء  900/9.000)%90بالنسبة ل رباح اإلكتوارية غير المعترف بها. فإن 
  -إنهاؤه خالل التقليص. وعلى هذا يكون أثر التقليص كما يلي:اإللتزام الذي جر  

 

 بعد التقليص ربح التقليص قبل التقليص 
 9000 (900) 9000 صافي القيمة الحالية لإللتزام 
 (750)      - (750) القيمة العادلة ألصول الخطة 

 
 970 (900) 970 

 22 (2) 20 األرباح اإلكتوارية غير المعترف بها
صافي اإللتزام المعترف به في بيان المركز 

 المالي 
 

500 (902) 952 

 

 : تحديد المسئولية القانونية األولية112إلى  111مثال توضيحي للفقرات 
 

. يكون بيان المنشأة عن المركز المالي مشتمال  على المسئولية 5090ديسمبر  09في  97تطبيق
عندما  5099المعيار من األول من ديسمبر . وتتبنى المنشأة هذا 900القانونية للتقاعد تبلغ 

والقيمة العادلة ألصول الخطة  9.000تكون القيمة الحالية لإللتزام بموجب هذا المعيار 
. زادت المنشأة منافع التقاعد )تكلفة 5002. وفي األول من ديسمبر من العام 9.000

 -خ حتى تاريخ اإلستحقاق:. ومعدل الفترة المتبقية في ذلك التاري960المنافع غير المستحقة 
 .سنوات( 90

  
  -ويكون األثر المبدئي كالتالي:

 
 9.000 القيمة الحالية لإللتزام 

 (9.000) القيمة العادلة ألصول الخطة 
مطروحا  منها: تكلفة الخدمة السابقة التي يتم اإلعتراف بها في فترات 

 ( 90\2×960الحقة)
(62) 

 506 اإللتزام المبدئي
 900 م المعترف به بموجب بوليصة سابقة اإللتزا

 906 إلتزام إضافي 
 في الفائض أو العجز المتراكم اإلفتتاحي.  906تعترف المنشأة باإللتزام اإلضافي البالغ 
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 أسا  الستنتاجات
 

 .يصاحب أساس اإلستنتاجات، ولكن ال يعد جزء  من، معاير المحاسبة الدولي في القطاع العام
 

 مقدمة
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية   .5ستنتاجإ

المجلس في تحقيق  سياسةفي القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص 
والمعايير الدولية المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق 

لمنشآت  إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيت يكون مناسبا  
 القطاع العام. 

 

صببفة العمببل المكثببف لعمليببات العديببد مببن منشببآت القطبباع العببام تعنببي أنببه مببن المتوقببع أن تكببون  .5إستنتاج
ن هامبببة بشبببكل خببباص فبببي عمليبببة تقيبببيم المصببباريف واإللتزامبببات الماليبببة المتعلقبببة بمنبببافع المبببوظفي

األداء والمركببز المببالي للمنشببآت. وبالتببالي فمببن الضببروري أن يكببون الهببدف العببام للقببوائم الماليببة 
لمنشبآت القطباع العبام فبي إعبداد تقريبر بالمصباريف واإللتزامبات الماليبة المتعلقبة بمنبافع المبوظفين 

أيضببا تزويببد المسببتخدمين باإلفصبباحات  وأن يببتم تحديببدهم علببى أسبباس ثابببت ومنببتظم. ومببن المهببم
 ذات العالقة. 

 

تم تأجيل إعداد معيار لمنافع المبوظفين لسبببين: األول هبو قبرار مجلبس معبايير المحاسببة البدولي  .0إستنتاج
فببي القطبباع العببام بتحديببد أولويببات المببوارد علببى مشبباريع القطبباع العببام المحببددة، متضببمنة مشبباريع 

شببآت القطبباع العببام فببي التعببامالت الغيببر متبادلببة واإليببراد مببن المنببافع اإلجتماعيببة التببي تقببدمها  من
التعامالت الغير متبادلة. والثاني أنه في مطلع هذا العقد أصبح ممكنا وجود تغييرات هامة للغايبة 

. وأشببار مجلببس معببايير المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام إلببى 91فببي معيببار المحاسبببة الببدولي 
الدوليببة فببي التحضببير لمشببروع منببافع مببا بعببد التقاعببد. تببم تنفيببذ  شببروع مجلببس معببايير المحاسبببة

المشببروع علببى مببرحلتين تنطويببان علببى مراجعببة أساسببية لجميببع جوانببب المحاسبببة لمنببافع مببا بعببد 
التوظيببف. المرحلببة األولببى هببي جببزء مببن مشببروع مقاربببة قصببيرة األجببل لمجلببس معببايير المحاسبببة 

ة. وطالما أن بإمكان هذا المشروع تحديد المسائل السريعة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالي
الحببببل، فببببإن مجلببببس معببببايير المحاسبببببة الدوليببببة فببببي القطبببباع العببببام يعتبببببر أن وضببببع المقترحببببات 
للتغييرات األساسية للمحاسبة على منافع ما بعد التوظيف غير مطورة بشكل كبافي لتعبديل تأجيبل 

سبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام فببي متابعببة التطببورات هببذا المعيببار. وسيسببتمر مجلببس معببايير المحا
 في المشروع التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية.

 

 برامج الضمان اإلجتماعي المركب وخطط الدولة
في العديد من اإلختصاصات تدفع منافع مبا بعبد التوظيبف مبن خبالل ببرامج الضبمان اإلجتمباعي  .2إستنتاج

اعي المركبببب أيضبببا منبببافع ال تعتببببر تعويضبببا  مقاببببل المركبببب. كمبببا تقبببدم ببببرامج الضبببمان اإلجتمببب
الخببدمات المقدمببة مبببن قبببل المبببوظفين أو المببوظفين السبببابقين. وخلببص مجلبببس معببايير المحاسببببة 
الدوليببة فببي القطبباع العببام، أنببه نتيجببة ألهميببتهم الخاصببة فببي بعببض اإلختصاصببات، بمببا فببي ذلببك 

لعببببام اإلجتمبببباعي المركببببب وتقببببديم عببببددا  مببببن الببببدول األوروبيببببة، يجببببب تعريببببف بببببرامج الضببببمان ا
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علبى تعريبف لببرامج الضبمان  90اإلحتياجات الالزمة لمعالجتها. ويتضمن هذا المعيار في الفقرة 
 اإلجتماعي المركب التي تشمل المكونين األساسيين لهذه البرامج.

 

الضبمان ال يتعامل هذا المعيار مع جميبع اإللتزامبات المحتملبة لمنشبآت القطباع العبام وفبق ببرامج  .2إستنتاج
اإلجتماعي المركب. وحيت أن هذا المعيار يتعامل مع منافع الموظفين للمنشآت المعدة للتقبارير، 
فبببإن المنبببافع المدفوعبببة بموجبببب ببببرامج الضبببمان اإلجتمببباعي المركبببب كتعبببويض مقاببببل الخبببدمات 
ول المقدمببة مببن قبببل المببوظفين فببي المنشببأة المعببدة للتقببارير فقببط والمتضببمنة فببي نطاقببه. كمببا يتنببا

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعبض المنبافع األخبر  المدفوعبة بموجبب خطبط 
 الضمان اإلجتماعي المركب في مشروع منفصل يتعامل مع المنافع اإلجتماعية. 

الببذي يبببنص علبببى أن  91يبقببي هبببذا المعيببار علبببى المتطلببب البببوارد فببي معيبببار المحاسبببة البببدولي  .6إستنتاج
دولببة بببنفس الطريقببة التببي تحاسببب بهببا خطببة أصببحاب العمببل المتعببددين. تحاسببب المنشببأة خطببة ال

وخلبببص مجلبببس معبببايير المحاسببببة الدوليبببة فبببي القطببباع العبببام إلبببى ضبببرورة تقبببديم تعليقبببات أخبببر  
 26لتوضببيح المببنهج للمحاسبببة علببى خطببط الدولببة مببن قبببل منشببآت القطبباع العببام. وتقببدم الفقببرة 

بأنهببا خطببة منببافع محببددة مببن قبببل المنشببأة المسببيطرة.  إفتراضببا  قببابال  للببدحض أن الخطببة سببتعرف
ويببببتم محاسبببببة خطببببة الدولببببة علببببى أنهببببا خطببببة المسبببباهمات المحببببددة فقببببط فببببي حببببال دحببببض هببببذا 

 اإلفتراض.
 

 خطط المنافع المحددة عندما تكون المنشآت المشاركة خاضعة لسيطرة مشتركة
تببببي تشببببارك فيهببببا المنشببببآت مببببن الممكببببن أن يحتببببوي القطبببباع العببببام علببببى العديببببد مببببن الحبببباالت ال .8إستنتاج

 91الخاضبببعة لسبببيطرة مشبببتركة فبببي خطبببط المنبببافع المحبببددة. يتضبببمن معيبببار المحاسببببة البببدولي 
تعليقبببات حبببول خطبببط المنبببافع المحبببددة التبببي تتبببوزع مخاطرهبببا علبببى المنشبببآت الخاضبببعة لسبببيطرة 

اردة فبي مشبتركة. كمبا يعتببر مجلبس معبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام أن المتطلببات البو 
مالئمبببة للقطببباع العبببام. ويعتببببره مالئمبببا  أيضبببا ، إال فبببي حبببال وجبببود  91معيبببار المحاسببببة البببدولي 

اتفاقيبببة تعاقديبببة، فبببي التأكيبببد علبببى أن الترتيبببب الملبببزم أو السياسبببة المصبببرح بهبببا فبببي تحديبببد رسبببم 
ت لصببببافي تكلفببببة المنببببافع المحببببددة ككببببل ألي مببببن المنشببببآت الفرديببببة، ولكنببببه غيببببر مالئببببم للمنشببببآ

المسبببيطر عليهبببا فبببي حسببباب أسببباس المنبببافع المحبببددة. وفبببي حببباالت مماثلبببة ينبغبببي علبببى المنشبببأة 
المسيطرة أن تحاسب هبذه الخطبط علبى أسباس المنبافع المحبددة فبي قوائمهبا الماليبة الموحبدة. كمبا 
أن المنشبببأة المسبببيطر عليهبببا تعتمبببد علبببى أسببباس المسببباهمات المحبببددة وتحبببدد المنشبببأة المسبببيطرة 

إعتمبباد المنشببأة المسببيطرة علببى أسبباس المنببافع المحببددة فببي قوائمهببا الماليببة الموحببدة. وتفصببح عببن 
. كمببا تقببوم المنشببآت المسببيطر عليهببا باإلفصبباحات المقببررة فببي الفقببرة 29ويببنعكس هببذا فببي الفقببرة 

25. 
 

 معدالت الخصم
خ إعتمببباد معبببدل خصببم قبببائم علبببى عائببدات السبببوق فبببي تببباري 91يتطلببب معيبببار المحاسببببة الببدولي  .7إستنتاج

إعبداد التقبارير لسبندات الشبركة عاليبة الجبودة. وقبرر مجلبس معبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع 
العببام ضببرورة أن يعكببس معببدل الخصببم القيمببة الزمنيببة للنقببود وأخببذ بعببين اإلعتبببار ضببرورة تبببرك 
المنشببآت أن تحببدد بنفسببها المعببدل األمثببل لتحقيببق ذلببك الهببدف. واعتبببر مجلببس معببايير المحاسبببة 

دولي في القطاع العام أن أفضل طريقة النعكاس القيمة الزمنية للنقود هي باإلشارة إلى عائدات ال
السبوق مبن سبندات الحكومبة وسبندات الشبركات عاليبة الجبودة أو غيرهبا مبن األدوات الماليبة. كمبا 
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أن معبببدل الخصبببم المسببببتخدم ال يشبببمل المخبببباطرة المرتبطبببة ببببإلتزام المنببببافع المحبببددة أو مخبببباطرة 
( إلببببببال  5)ن()929لتبببببأمين الخاصبببببة بالمنشبببببأة. وهنببببباك متطلبببببب إفصببببباح إضبببببافي فبببببي الفقبببببرة ا

 مستخدمي األساس عن معدل الخصم الذي تم تحديده.
 

ينظبببر مجلبببس معبببايير المحاسببببة الدوليبببة فبببي القطببباع العبببام فيمبببا إذا كبببان ينبغبببي تقبببديم إرشبببادات  .1إستنتاج
ك سبببوق مسبببتقر ال فبببي السبببندات لمسببباعدة المنشبببآت العاملبببة فبببي اإلختصاصبببات إذا لبببم يكبببن هنبببا

الحكومية وال في سندات الشركات عالية الجودة لتحديد معدل خصم يعكس القيمبة الزمنيبة للنقبود. 
وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تحديد معبدل خصبم مناسبب يعبد مسبألة 

المنشببآت يمكببن أن تكببون  صببعبة بالنسبببة للمنشببآت المتعاملببة بمثببل هببذه اإلختصاصببات، وأن هببذه
بصببدد اإلنتقببال، أو انتقلببت حببديثا، ألسبباس اإلسببتحقاق للمحاسبببة. وبالتبباي توصببل مجلببس معبباير 
المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام إلببى أن هببذه المسببألة ال تنطبببق فقببط علببى القطبباع العببام، وأن 

 رشادات.هناك سبب محدد ولكن غير واضح كليا لتقديم القطاع العام لمثل هذه اإل
 

 النطاق –األرباح والخسائر اإلكتوارية 
تنبببباول مجلببببس معببببايير المحاسبببببة الدوليببببة فببببي القطبببباع العببببام محاسبببببة المتطلبببببات علببببى األرببببباح  .90إستنتاج

والخسائر اإلكتوارية. وبالتحديد فقد بحت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطباع العبام مبا إذا 
والمعبببروف بالنطببباق، حيبببت  91المحاسببببة البببدولي  كبببان ينبغبببي إعتمببباد المبببنهج البببوارد فبببي معيبببار

ينبغي اإلعتراف فورا  باألرباح والخسائر اإلكتوارية فقط في حال وقوعهم خارج المعطيات المحددة 
مسبببقا المتعلقببة بالقيمببة العادلببة ألصببول الخطببة والمبلببغ المحمببول إللتزامببات المنببافع المحببددة فببي 

تبرف مجلبس معبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام ببرأي التاريخ النهائي إلعداد التقارير. واع
الذين يرون أن منهج النطاق غير سبليم مبن ناحيبة المفهبوم ويبؤدي إلبى حبدوت تأجيبل غيبر مببرر 
فببي اإليببرادات والمصبباريف. ومببع ذلببك خلببص مجلببس معببايير المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام 

بعا د أحكببام النطبباق والمطالبببة ببباإلعتراف الفببوري إلببى عببدم وجببود سبببب محببدد للقطبباع العببام السببت
بجميبببع األربببباح والخسبببائر اإلكتواريبببة. ونتيجبببة لبببذلك قبببرر مجلبببس معبببايير المحاسببببة الدوليبببة فبببي 
القطاع العام اإلبقاء على منهج النطاق في هذا المعيار والسماح للمنشبآت باختيبار أحبد الخيبارات 

للتعامل مع األرباح والخسائر اإلكتوارية التي تقع  91ولي الثالثة التي يجيزها معيار المحاسبة الد
 -ضمن "النطاق"، وهي:

 ؛عدم اإلعتراف (أ)
اإلعتراف باإلعتماد على أساس ثابت ومنبتظم ل ربباح والخسبائر اإلكتواريبة المرتبطبة  (ب)

 و ؛بجميع خطط المنافع المحددة في بيان األداء المالي
ل ربباح والخسبائر اإلكتواريبة المرتبطبة  اإلعتراف باإلعتماد على أساس ثابت ومنبتظم (ج)

 بجميع خطط المنافع المحددة خارج بيان األداء المالي.
 

 العرض عندما يكون العرض خارج بيان األداء المالي -األرباح والخسائر اإلكتوارية:
"منببببافع  09عنببببدما طببببور مجلببببس معببببايير المحاسبببببة الدوليببببة فببببي القطبببباع العببببام مسببببودة العببببرض  .99إستنتاج

 9( ومعيببار المحاسبببة البببدولي 5002) 91طلببب كببل مبببن معيببار المحاسبببة البببدولي المببوظفين"، ت
إعببادة تسببمية "بيببان التغييببرات فببي المنشببأة" ليصبببح "بيببان الببدخل والمصبباريف المعتببرف بهببم" حيببت 
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تبنببببت إحببببد  المنشببببآت سياسببببة لإلعتببببراف باألرببببباح والخسببببائر اإلكتواريببببة لجميببببع خطببببط المنببببافع 
بيبببان البببدخل. كمبببا أن مجموعبببة القبببوائم الماليبببة البببواردة فبببي معيبببار المحبببددة الخاصبببة بهبببا خبببارج 

ال تتضببببمن "بيانببببا  لإليببببرادات  "عببببرض البيانببببات الماليببببة"، 9المحاسبببببة الببببدولي فببببي القطبببباع العببببام 
والمصباريف المعتببرف بهبا". وبالتببالي بحببت مجلبس معببايير المحاسببة الدوليببة فببي القطباع العببام مببا 

إلعبادة تسبمية "بيبان التغييبرات  9لمحاسببة البدولي فبي القطباع العبام إذا كان ينبغي تعديل معيبار ا
وفببق ظببروف  "بيببان اإليببرادات والمصبباريف المعتببرف بهببا"الحقببوق" ليصبببح  فببي صببافي األصببول/

محددة، أو ما إذا كان ينبغي السماح للمنشآت باإلعتراف باألربباح والخسبائر اإلكتواريبة فبي "بيبان 
الحقبببوق" الموجبببود والبببذي يتطلببببه معيبببار المحاسببببة الدوليبببة فبببي  التغييبببرات فبببي صبببافي األصبببول/

. وتوصبل مجلبس معبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام مببدئيا وببالتوافق مبع 9القطاع العام 
هدفه في تعزيز المقاربة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلى ضبرورة تبأثيره فبي التعبديل 

 الحقببوق" "بيببان صببافي األصببول/ليعيببد تسببمية  9دوليببة فببي القطبباع العببام علببى معيببار المحاسبببة ال
ليصبح "بيان المصاريف واإليبرادات المعتبرف بهبا" فبي حبين أنبه يضبم بعبض البنبود فقبط، بمبا فبي 

 تم دعم هذا المنهج في المشاورات. ذلك األرباح والخسائر اإلكتوارية. وعموما  

البببذي يتضبببمن،  9يبببار المحاسببببة البببدولي المعبببدل أصبببدر مجلبببس معبببايير المحاسببببة فيمبببا بعبببد مع .95إستنتاج
. وهذا يؤدي إلى حذف مراجع بيبان البدخل 91ونتيجة لذلك، تعديال  على معيار المحاسبة الدولي 

والنفقبببات المعتبببرف بهبببا ويتطلبببب عبببرض األربببباح والخسبببائر اإلكتواريبببة المعتبببرف بهبببا خبببارج البببربح 
نببباول مجلبببس معبببايير المحاسببببة الدوليبببة فبببي والخسبببارة بإعتبارهبببا مكونبببا لبببدخل شبببامل عخبببر. ولبببم يت

. وبدال من إعتماد معالجة تهبدف إلبى المقارببة 9القطاع العام بعد معيار المحاسبة الدولي المنقح 
مع المنهج البوارد فبي المعيبار البدولي إلعبداد التقبارير الماليبة والبذي تبم اسبتبداله بالفعبل، فقبد قبرر 

اع العبببام إعتمببباد متطلبببب يبببنص علبببى أنبببه عنبببدما يبببتم مجلبببس معبببايير المحاسببببة الدوليبببة فبببي القطببب
اإلعتببببراف باألرببببباح والخسببببائر اإلكتواريببببة خببببارج بيببببان األداء المببببالي، ينبغببببي عرضببببهم فببببي بيببببان 

 الحقوق. التغييرات في صافي األصول/
 

 التعويضات
 عببام، إال 91علببى الببرغم أن المتطلببب المتعلببق بالتعويضببات الببواردة فببي معيببار المحاسبببة الببدولي  .90إستنتاج

أن التعليقببببات تمببببت كتابتهببببا مببببن منظببببور سياسببببات التببببأمين التببببي ال تعببببد سياسببببات تببببأمين مؤهلببببة 
وبالتالي ال تعد أصبوال للخطبة. كمبا بحبت مجلبس معبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام عبن 
وجبود حباالت فببي القطباع العبام حيببت تخبوض إحبد  منشببآت القطباع العبام فببي تعهبد ملبزم قانونيببا  

زء من مجمل النفقات المطلوبة لتسوية إلتزام المنافع المحددة للمنشأة المعدة للتقارير. وقد لتقديم ج
راعبببى مجلبببس معبببايير المحاسبببببة الدوليبببة فبببي القطبببباع العبببام احتمبببال وجببببود مثبببل هبببذه الظببببروف. 

  09واعتبرت بعض الردود أن هذه التعليقات المنقحة مربكة. وبالتالي فقد تضمت مسبودة العبرض 
ت متوسبببعة لإلقببببرار ببببأن ظببببروف كهبببذه يمكبببن أن تنشببببأ.وبإقرار ذلبببك قببببرر مجلبببس معببببايير تعليقبببا

المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع العببام اسببتخدام هببذه التعليقببات نفسببها كمببا هببي مسببتخدمة فببي معيببار 
وأن تلقي بالعبء على المنشآت لتحدد ما إذا كانوا يملكون أصال  ناشئا  عن  91المحاسبة الدولي 
بالرجوع إلى تعريف األصل الوارد في النصوص األدبيبة لمجلبس معبايير المحاسببة  حق التعويض

 الدولية في القطاع العام.
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 منافع العجز الطويلة األجل -منافع الموظفين الطويلة األجل األخر :
قائمببببة بمنببببافع العجببببز الطويلببببة األجببببل كمثببببال علببببى "منببببافع  91وضببببع معيببببار المحاسبببببة الببببدولي  .92إستنتاج

إلبببى أن "قيببباس منبببافع  91لبببة األجبببل األخبببر ". وأشبببار معيبببار المحاسببببة البببدولي المبببوظفين الطوي
المببوظفين الطويلببة األجببل األخببر  ال تخضببع عببادة لببنفس الدرجببة مببن عببدم اليقببين كمببا هببو الحببال 
لببد  قيبباس منببافع مببا بعببد التوظيببف" وأن "اإلسببتحدات أو التغييببرات فببي منببافع المببوظفين الطويلببة 

ا تنتج مبلغا  ذا أهمية من تكلفبة الخدمبة السبابقة". وفبي القطباع العبام، يمكبن األجل األخر  نادرا  م
أن تكببون منببافع العجببز المرتبطببة بمجبباالت معينببة ألحكببام الخدمببة، مثببل الجببيش، أكثببر أهميببة مببن 

 الناحية المادية وتكون تلك المرتبطة باألرباح والخسائر اإلكتوارية غير مستقرة.
 

إفتراضببا  قببابال  للببدحض يببنص  52لمحاسبببة الببدولي فببي القطبباع العببام ونتيجببة لببذلك يقببدم معيببار ا .92إستنتاج
علببى أن دفعببات العجببز الطويلببة األجببل ال تخضببع عببادة لببنفس الدرجببة مببن عببدم اليقببين كمببا هببو 
الحال لد  قياس منبافع مبا بعبد التوظيبف. وتقبرر المنشبأة حبال دحبض هبذا اإلفتبراض مبا إذا كبان 

العجببز الطويلببة األجببل باسببتخدام المتطلبببات نفسببها ينبغببي أن يحاسببب عببن بعببض أو كببل دفعببات 
 المستخدمة في منافع ما بعد التوظيف.

 
التعبويض المبدفوع مبن قببل المنشبأة المعبدة للتقبارير حتبى دخبول  -منافع الموظفين الطويلة األجل األخبر :

 الفرد في عمل جديد
أقبببر مجلبببس معبببايير  علبببى البببرغم مبببن أنبببه ال يعتببببر أن مثبببل هبببذه الظبببروف واسبببعة اإلنتشبببار، فقبببد .96إستنتاج

المحاسبة الدولية عن احتمال وجود حاالت تكون فيها المنشبأة مقيبدة بشبكل تعاقبدي لتقبديم دفعبات 
تعويضية منفصلة عن منفعة إنهاء الخدمة ألحد الموظفين السابقين حتى دخولبه فبي عمبل جديبد. 

لتشبتمل علبى مثبل  928ة وبالتالي تم تعديل قائمة المنافع الطويلة األجل األخر  البواردة فبي الفقبر 
 هذه الظروف.

 
 ترتيبات التنفيذ

أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تطبيق متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق  .98إستنتاج
باإللتزامات المالية المرتبطة باإللتزامات الناشئة عن خطط المنافع المحددة يمكن أن يشبكل تحبديا  

عام. وفي الوقت الحبالي، يحتمبل أن العديبد مبن منشبآت القطباع العبام للعديد من منشآت القطاع ال
ال يعترفون باإللتزامات المالية المرتبطة بمثل هبذه اإللتزامبات وبالتبالي ال يعملبون باألنظمبة لتقبديم 
المعلومببببات المطلوبببببة إلعببببداد التقببببارير بموجببببب متطلبببببات هببببذا المعيببببار. وعنببببدما تقببببوم المنشببببآت 

مات المالية المرتبطة باإللتزامات الناشبئة عبن خطبط المنبافع المحبددة، فبإن ذلبك باإلعتراف باإللتزا
قد يعتمد على أساس يختلف عما يتطلبه هذا المعيار. وفبي بعبض الحباالت قبد يبؤدي إعتمباد هبذا 

 المعيار إلى إثارة التوترات في توقعات الميزانية وغيرها من المعلومات المرتقبة.
 

المنشآت على إعتمباد ذلبك المعيبار لتحبدد إلتزامبا  إنتقاليبا . عنبدما  91دولي يلزم معيار المحاسبة ال .97إستنتاج
يكببون مبلببغ اإللتببزام اإلنتقببالي أعلببى مببن اإللتببزام المببالي الببذي سببيتم اإلعتببراف بببه فببي نفببس التبباريخ 

للمنشببآت بحسبباب ذلببك  91بموجببب سياسببة المحاسبببة السببابقة، ويسببمح معيببار المحاسبببة الببدولي 
 ابت خالل فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ اإلعتماد.الفرق على أساس ث
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األثر الواقع على األداء المالي والمركز المالي للزيادات في اإللتزامات المالية الناشئة عن إعتمباد  .91إستنتاج
هذا المعيار سيشكل قضية للعديد من منشبآت القطباع العبام. ومبع ذلبك، وكمبا هبو مشبار إليبه فبي 

ية أكثببر إسببتعجاال  يمكببن أن تحصببد المعلومببات فببي المقببام األول. ، فببإن وجببود قضبب96اإلسببتنتاج 
ونتيجبببة لبببذلك توصبببل مجلبببس معبببايير المحاسببببة الدوليبببة فبببي القطببباع العبببام أنبببه ينبغبببي تفعيبببل هبببذا 

، من أجبل مبنح 5099المعيار لفترات إعداد التقارير ابتداء  من أو بعد األول من شهر يناير لعام 
طبببوير أنظمبببة جديبببدة وتحسبببين األنظمبببة القائمبببة. وتوافقبببا  مبببع هبببذا منشبببآت القطببباع العبببام الوقبببت لت

 الهدف، فإن معلومات المقارنة غير مطلوبة في السنة األولى لإلعتماد. ويحبذ اإلعتماد المبكر.
 

، يلببزم هببذا المعيببار المنشببآت علببى تحديببد إلتزامببا  مبببدئيا  لخطببط المنببافع المحببددة. 996فببي الفقببرة  .50إستنتاج
رة على إعتماد هبذا المعيبار حتبى بدايبة فتبرات إعبداد التقبارير فبي أو بعبد وألن المنشآت ليست مجب
، خلص مجلبس معبايير المحاسببة الدوليبة فبي القطباع العبام أنبه 5099األول من شهر يناير لعام 

ليس من الضروري إدخال مخصبص إنتقبالي للسبماح للمنشبآت علبى مبد  فتبرة حسباب الفبرق ببين 
مبالي البذي سبيتم اإلعتبراف بموجبب سياسبة المحاسببة السبابقة. ولتجنبب اإللتزام المبدئي واإللتبزام ال

حدوت أي إنحراف محتمل ل داء المالي في السنة األولى لإلعتماد وللتوافق مع معيبار المحاسببة 
 "واألخطباء ة، التغييبرات فبي التقبديرات المحاسببيةيسياسات المحاسببال"، 0الدولي في القطاع العام 

تخصيص الفرق بين اإللتزام المبدئي واإللتزام المالي الذي سبيتم اإلعتبراف ببه يتطلب هذا المعيار 
 في نفس التاريخ بموجب سياسة المحاسبة السابقة للفائض أو العجز اإلفتتاحي.

 
كما تناول مجلس معايير المحاسبة الدوليبة فبي القطباع العبام، فبي ظبل الصبعوبات المحتملبة التبي  .59إستنتاج

عدة للتقارير في جمع المعلومات، ما إذا كان من المناسبب اإلعفباء يمكن أن تواجهها المنشآت الم
مبببن هببببذا المعيبببار. حيببببت تتطلبببب هببببذه  929عبببن بعبببض متطلبببببات اإلفصببباح الببببواردة فبببي الفقببببرة 

اإلفصبباحات أرصببدة إفتتاحيببة تببرتبط بعببدد مببن مكونببات اإللتزامببات وأصببول الخطببط، أو معلومببات 
واألربع فترات السابقة. وتوصل مجلس معبايير المحاسببة نمطية تغطي فترة إعداد التقارير الجارية 

الدوليبببة فبببي القطببباع العبببام إلبببى كبببون هبببذا اإلعفببباء مناسببببا ألن بعبببض المنشبببآت قبببد تحتببباج الفتبببرة 
 980التجهيزيبببة بالكامبببل لتطبببوير األنظمبببة. ونتيجبببة لبببذلك تبببم إدراجبببه فبببي المعيبببار فبببي الفقببببرتين 

 .982و
 

 معايير مجل  أجراها التي التحسينات نتيجة 52 العام لقطاعا في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 5002 عام في الصادرة المالية التقارير لعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام .55إستنتاج
" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 91 الدولي المحاسبة
 األخير المجلس مع عموما   واتفق 5007 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة
ستنتج. المعيار تنقيح أسباب على  يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس واا
 . التعديالت تبني عدمل العام بالقطاع خاص سبب يوجد
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 أمثلة توضيحية
 

 منه.  شّكل جزء  تال  الكنه 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت

 بطة المنافع المحددة الممولة
تبم عبرض مقتطفببات مبن بيانبات األداء المببالي وبيانبات المركببز المبالي لتوضبيح أثببر التعبامالت الموضببحة 

 يس بالضرورة أن تتوافق هذه المقتطفات مع متطلبات اإلفصاح والعرض لمعايير أخر .أدناه. ل
 

 معلومات عامة
حسبابات الفائبدة بسبيطة،  تشير هذه المعلومبات إلبى خطبة المنبافع المحبددة الممولبة. ولغايبة إبقباء 9مثال

 يفتببرض علببى جميببع التعببامالت أن تحببدت فببي نهايببة العببام. بلغببت قيمببة كببل مببن القيمببة الحاليببة
فببببي األول مببببن شببببهر ينبببباير عببببام  9.000لإللتببببزام والقيمببببة العادلببببة ألصببببول الخطببببة مببببا مقببببداره 

8X50  920. وكان صافي األرباح اإلكتوارية التراكمية الغير معترف بها. 
 8X50 7X50 1X50 

 %7.0 %1.0 %90.0 معدل الخصم في بداية العام
 %90.0 %99.9 %95.0 معدل العائد المتوقع من أصول الخطة في بداية العام

 920 920 900 تكلفة الخدمة الجارية
 910 970 920 المنافع المدفوعة

 990 900 10 المساهمات المدفوعة
 9.512 9.918 9.929 من ديسمبر 09القيمة الحالية لإللتزام في 

 9.010 9.901 9.015 من ديسمبر 09القيمة العادلة ألصول الخطة في 
 90 90 90 المتوقع )بالسنوات(متوسط العمر اإلنتاجي 

 

. حيبت 7X50، تم تعديل الخطة لتقديم منافع إضافية مع بدايبة شبهر ينباير عبام 7X50في عام  5مثال
وللمنبافع الغيبر  20للمنبافع المسبتحقة  7X50بلغت القيمة العادلة في األول من شهر يناير عبام 

سببط الفتببرة حتببى تصبببح ، قببدرت المنشببأة أن متو 7X50. وفببي األول مببن ينبباير عببام 00مسببتحقة 
سبببنوات. وبالتبببالي يبببتم اإلعتبببراف بتكلفبببة الخدمبببة  0المنبببافع الغيبببر مسبببتحقة منبببافع مسبببتحقة هبببي 

سببنوات. وسببيتم  0السبابقة الناتجببة عببن المنببافع الغيببر مسببتحقة اإلضببافية علببى أسبباس ثابببت لمببدة 
مببن  995ة )الفقبرة اإلعتبراف فبورا  بتكلفبة الخدمببة السبابقة الناتجبة عبن المنببافع المسبتحقة اإلضبافي

المعيار(. كما تبنت المنشبأة سياسبة لإلعتبراف باألربباح والخسبائر اإلكتواريبة فبي ظبل المتطلببات 
 .906أدناه الفقرة 
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 التغييرات في القيمة الحالية لعلتزام والقيمة العادلة ألصول البطة
 

القيمببة العادلببة ألصببول تكمببن الخطببوة األولببى فببي تلخببيص التغييببرات فببي القيمببة الحاليببة لإللتببزام و  0مثال
الخطببة واسبببتخدام ذلبببك فببي تحديبببد مبلبببغ األرببباح والخسبببائر اإلكتواريبببة للفتببرة. وذلبببك علبببى النحبببو 

 -التالي:
 

 8X50 7X50 1X50 
 9.918 9.929 9.000 يناير 9القيمة الحالية لإللتزام في 

 16 900 900 تكلفة الفائدة
 920 920 900 تكلفة الخدمة الجارية

 - 00 - المنافع الغير مستحقة –مة السابقةتكلفة الخد
 - 20 - المنافع المستحقة –تكلفة الخدمة السابقة

 (910) (970) (920) المنافع المدفوعة
 25 (78) 69 الربح )الخسارة( اإلكتواري لإللتزام )أخطاء في الموازنة(

 9.512 9.918 9.929 من ديسمبر 09القيمة الحالية لإللتزام في 
 

 9.901 9.015 9.000 ة العادلة ألصول الخطة في األول من ينايرالقيم
 992 959 950 العوائد المتوقعة من أصول الخطة

 990 900 10 المساهمات
 (910) (970) (920) المنافع المدفوعة

 (20) (52) 05 الربح )الخسارة( اإلكتواري لإللتزام )رقم الموازنة(
 9.010 9.901 9.015 ديسمبر 09القيمة العادلة ألصول الخطة في 

 

 حدود النطاق 
تكمببن الخطببوة التاليببة فببي تحديببد حببدود النطبباق ومببن ثببم مقارنتهببا مببع صببافي األرببباح والخسببائر  2مثال

اإلكتواريبببة الغيببببر معتببببرف بهببببا وذلببببك لتحديببببد صببببافي الببببربح أو الخسببببارة اإلكتواريببببة الببببذي سببببيتم 
المعيبار، يبتم وضبع حبدود النطباق علبى أن مبن  902اإلعتراف به في الفتبرة المقبلبة. وفقبا للفقبرة 

 -يكون أكبر بمعدل:

 و ؛من القيمة الحالية لإللتزام قبل خصم أصول الخطة %90 (أ)

 .من القيمة العادلة ألي من أصول خطة %90 (ب)
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هبببذه الحبببدود واألربببباح والخسبببائر اإلكتواريبببة المعتبببرف والغيبببر معتبببرف بهبببا، تكبببون علبببى النحبببو  2مثال
 -التالي:

  
 8X50 7X50 1X50 

 980 908 920 األرباح )الخسائر( اإلكتوارية المتراكمة في األول من يناير
 950 992 900 حدود النطاق في األول من يناير

 20 - 10 الزيادة ]أ[
 

 90 90 90 متوسط العمر اإلنتاجي المتوقع )بالسنوات( ]ب[
 2 - 2 [B/Aالربح )الخسارة( اإلكتواري الذي سيتم اإلعتراف به ]

 
 باح )الخسائر( اإلكتوارية الغير معترف األر 

 بها في األول من يناير
920 908 980 

 (25) 78 (69) اإللتزام –الربح )الخسارة( اإلكتواري بالسنة 
 (20) (52) 05 أصول الخطة –الربح )الخسارة( اإلكتواري بالسنة 

 87 980 999 المحصلة الجزئية
 (2) - (2) الربح )الخسارة( اإلكتواري المعترف به

مببببن  09األرببببباح )الخسببببائر( اإلكتواريببببة الغيببببر معتببببرف بهببببا فببببي 
 ديسمبر

908 980 80 

 
 المالي، والتحليالت ذات العالقةالمبال  المعترف بها في بيان المركز المالي وبيان األدا  

 

بيبان تكمن الخطوة النهائية في تحديد المبالغ التبي سبيتم اإلعتبراف بهبا فبي بيبان المركبز المبالي و  6مثال
)و(،)ز( و)م( مبببن  929األداء المببالي، واإلفصببباح عببن التحلبببيالت ذات العالقببة بموجبببب الفقببرة 

( فببي قسببم إرشببادات هــ )ج( و) 929المعيببار )التحلببيالت المطلببوب اإلفصبباح عنهببا وفقببا للفقببرة 
ى التنفيببذ هببذه( "التغييببرات فببي القيمببة الحاليببة لإللتببزام والقيمببة العادلببة ألصببول الخطببة"، تكببون علبب

 -الشكل التالي:
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 8X50 7X50 1X50 
 9.512 9.918 9.929 القيمة الحالية لإللتزام

 (9.010) (9.901) (9.015) القيمة العادلة ألصول الخطة

21 77 505 
 80 980 908 األرباح )الخسائر( اإلكتوارية الغير معترف بها

المنافع الغير  –تكلفة الخدمة السابقة الغير معترف بها 
 تحقةمس

- (50) (90) 

 512 512 121 اللتزام المالي المعترف به في بيان المركز المالي
 920 920 900 تكلفة الخدمة الجارية

 16 900 900 تكلفة الفائدة
 (992) (959) (950) العائد المتوقع من أصول الخطة
 (2) - (2) الربح )الخسارة( اإلكتواري بالسنة 

 90 90 - المنافع الغير مستحقة –تكلفة الخدمة السابقة 
 - 20 - المنافع المستحقة –تكلفة الخدمة السابقة 

 111 125 101 المصاريف المعترف بها في بيان األدا  المالي
  العائد الفعلي ألصول الخطة
 992 959 950 العائد المتوقع ألصول الخطة

 (20) (52) 05 الربح )الخسارة( اإلكتواري من أصول الخطة
 62 18 925 العائد الفعلي من أصول الخطة

 

 .لعرض التعويضات 950 –959ظة: راجع الفقرات التوضيحية مالح
 

 إفصاحات 
تصبباحب هببذه اإلرشببادات اإليضبباحية، ولكببن ال تعببد جببزء  مببن معيببار المحاسبببة الببدولي فببي القطبباع العببام 

فببي حالببة منشببأة تقببدم منببافع  ، وتظهببر مقتطفببات مببن المالحظببات كيفيببة تجميببع اإلفصبباحات المطلوبببة52
متعبببددة للمبببوظفين. لبببيس بالضبببرورة أن تتوافبببق هبببذه المقتطفبببات مبببع جميبببع متطلببببات العبببرض واإلفصببباح 

والمعبببايير األخبببر . وبالتحديبببد، فبببإنهم ال يوضبببحون اإلفصببباح  52لمعيبببار المحاسببببة فبببي القطببباع البببدولي 
 -عن:
، 9ة البببدولي فبببي القطببباع العبببام رقبببم سياسبببات المحاسببببة لمنبببافع المبببوظفين )راجبببع معيبببار المحاسبببب (أ)

)أ( من المعيار أن يتضمن هذا اإلفصباح عبن سياسبة 929"عرض القوائم المالية"(. وتتطلب الفقرة 
 المحاسبة للمنشأة ليتم اإلعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية.

 .)ب((929وصف عام لنوع الخطة )الفقرة   (ب)

إلجمبببالي المتوقبببع للعائبببد مبببن األصبببول )الفقبببرة وصببف سبببردي ل سببباس المسبببتخدم لتحديبببد المعبببدل ا (ج)
 .)ل((929

منوحببة لمببوظفي اإلدارة الرئيسببيين )أنظببر معيببار المحاسبببة الدوليببة فببي القطبباع منببافع المببوظفين الم (د)
 .(إفصاحات األطراف ذات العالقة"" 50العام 
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إلقليمبببي المتعامبببل مبببع منبببافع المبببوظفين القائمبببة علبببى أسببباس األسبببهم )راجبببع معيبببار المحاسببببة البببدولي أو ا  ( ه)
 .الدفعات المعتمدة على األسهم(

 

 -إفصاحات توضيحية كما يلي: 8مثال

 إلتزامات منافع الموظفين
 -المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي تكون على النحو التالي:

 

خطط المنافع المحددة  
 لمعاش التقاعد

  7X50        8X50 

المنافع الطبية لما بعد 
 التوظيف

7X50        8X50 
 - - 98.200 50.000 القيمة الحالية لإللتزامات الممولة
 - - (98.570) (97.250) القيمة العادلة ألصول الخطة

9.770 950 - - 
 6.202 8.008 9.000 5.000 القيمة الحالية لإللتزامات الغير ممولة

 (5.608) (5.808) 720 (9.602) األرباح )الخسائر( اإلكتوارية الغير معترف بها
 - - (620) (220) تكلفة الخدمة السابقة الغير معترف بها

 0.817 2.600 9.090 9.752 صافي اإللتزام المالي
  -المبالغ في بيان المركز المالي:

 0.817 2.600 9.200 9.752 اإللتزامات 
 - - (10) - األصول
 0.817 2.600 9.090 9.752 صافي اإللتزام 

 

عاديبة صبادرة مبن قببل ]إسبم المنشبأة المعبدة للتقبارير[ مبع قيمبة  عاش التقاعد تتضبمن أسبهمأصول خطة م
أمببالك تعببود إلببى ]إسببم المنشببأة  (. كمببا وتتضببمن أصببول الخطببة أيضببا  8X50:- 979) 098عادلببة تبلببغ 

 (.8X50:- 972) 500المعدة للتقارير[ مع قيمة عادلة تبلغ 
 

 -و العجز تكون على النحو التالي:المبال  المعترف بها في حالة الفائض أ
 

خطط المنافع المحددة  
 لمعاش التقاعد

7X50       8X50 

المنافع الطبية لما بعد 
 التوظيف

7X50     8X50 
 299 281 820 720 تكلفة الخدمة الجارية
 802 700 9.000 120 الفائدة على اإللتزام

  (620) (100) العائد المتوقع على أصول الخطة
الخسببائر )األرببباح( اإلكتواريببة المعتببرف بهببا فببي  صببافي
 السنة 

(80) (50) 920 920 

   500 500 تكلفة الخدمة السابقة
   (010) 982 الخسائر )األرباح( الناتج من التقليصات والتسويات

النببببببباتج اإلجمبببببببالي، متضبببببببمن فبببببببي مصبببببببروفات منبببببببافع 
 الموظفين

 
9.502 

 
710 

 
9.205 

 
9.526 

 - - 5.520 600 أصول الخطة العائد الفعلي من
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 -التغييرات في القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة تكون على النحو التالي:
 

خطط المنافع المحددة  
 لمعاش التقاعد

7X50        8X50 

المنافع الطبية لما بعد 
 التوظيف

7X50       8X50 
 2.201 6.202 99.600 97.200 إلتزام المنافع المحددة اإلفتتاحية

 299 281 820 720 تكلفة الخدمة
 802 700 9.000 120 تكلفة الفائدة

 200 520 120 5.020 الخسائر )األرباح( اإلكتوارية
  - (200) الخسائر )األرباح( من التقليصات

  (020) - اإللتزامات المالية المسددة على التسويات
  2.000 - اإللتزامات المالية المفترضة في إندماج المنشآت

  (920) 100 الصرف في الخطط األجنبية إختالفات
 (220) (600) (200) (620) المنافع المدفوعة

 6.202 8.008 97.200 55.000 إلتزام اإلقفال للمنافع المحددة
 

 -التغييرات في القيمة العادلة ألصول الخطة تكون على النحو التالي:
 

خطط المنافع المحددة  
 لمعاش التقاعد

7X50        8X50 
 1.500 98.570 القيمة العادلة اإلفتتاحية على أصول الخطة

 620 100 العائد المتوقع
 9.600 (000) الخسائر )األرباح( اإلكتوارية

 - (200) األصول الموزعة على التسويات
 020 800 المساهمات من قبل صاحب العمل

 6.000 - تحاد المنشآتإاألصول الممتلكة في 
 (950) 710 الصرف في الخطط األجنبية إختالفات

 (200) (620) المنافع المدفوعة
 97.250 98.570 

 

 1X50من بطط المنافع المحددة لمعاش التقاعد في  100تتوقع المنشأة المساهمة في 
 

الفئبببات األساسبببية فبببي أصبببول الخطبببة بصبببورة نسبببب مئويبببة ألصبببول الخطبببة اإلجماليبببة تكبببون علبببى النحبببو 
 -:التالي

 

 7X50 8X50 
 %02 %00 الحصص األوروبية

 %92 %96 حصص شمال أمريكا
 %57 %09 السندات األوروبية

 %98 %97 سندات شمال أمريكا
 %2 %2 الممتلكات
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 -اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية في تاريخ إعداد التقارير )معبر عنها بكونها معدالت مرجحة(:
 

 7X50 8X50 
 %6.2 %2 ديسمبر 09معدل الخصم في 

 %8 %2.2 ديسمبر 09العائد المتوقع من أصول الخطة في 
 %2 %2 زيادات الرواتب المستقبلية

 %5 %0 زيادات معاشات التقاعد المستقبلية
 %00 %00 نسب الموظفين الين يفضلون التقاعد المبكر
 %7 %7 الزيادة السنوية في تكاليف الرعاية الصحية

 %5 %0 ية في أقصا المنافع الصحية للدولة التغييرات المستقبل
 

المعببدالت النمطيببة المفترضببة لتكبباليف الرعايببة الصببحية لهببى أثببر واضببح علببى المبببالغ المعتببرف بهببا فببي 
الفبببائض أو العجبببز. والتغييببببر بدرجبببة مئويببببة واحبببدة فبببي المعببببدالت النمطيبببة المفترضببببة لتكببباليف الرعايببببة 

 -الصحية سيكون له اآلثار التالية:
 

ــادة بمعــدل درجــة ز   ي
 مئوية واحدة

ـــادة بمعـــدل درجـــة  زي
 مئوية واحدة

 (920) 910 األثر على إجمالي تكلفة الخدمة وتكلفة الفائدة
 (100) 9.000 األثر على إلتزام المنافع المحددة

 

 -المبال  للفترات األربعة السابقة والحالية تكون على الشكل التالي:
 اعدبطط المنافع المحددة لمعاش التق

 

 7X50 8X50 6X50 2X50 2X50 
 (1.922) (90.275) (99.600) (97.200) (55.000) إلتزام المنافع المحددة

 90.000 7.205 1.500 98.570 97.25 أصول الخطة
 726 (5.070) (5.200) (9.950) (0.770) الفائض )العجز( 

تعديالت الخبرة على اإللتزامبات 
 المالية للخطة

(9.999) (867) (61) 220 (625) 

تعبببببديالت الخببببببرة علبببببى أصبببببول 
 الخطة

(000) 9.600 (9.087) (5.710) 5.888 

 

 المنافع الطبية لما بعد التوظيف
 

 7X50 8X50 6X50 2X50 2X50 
 2.559 2.150 2.201 6.202 8.008 إلتزام المنافع المحددة

تعبببببببببببببببديالت الخببببببببببببببببرة علبببببببببببببببى 
 اإللتزامات المالية للخطة

(505) 751 210 (982) (900) 

 

تشارك المنشأة المعدة للتقارير أيضا في خطة المنافع المحددة لجميع البدوائر الحكوميبة المحليبة فبي 
والببذي يقببدم معاشببات تقاعببد مرتبطببة مببع الرواتببب النهائيببة والتببي تمببول علببى أسبباس  Yاالختصبباص 

أو تكلفببة الخدمببة الجاريببة الببدفع أوال بببأول. تحديببد القيمببة الحاليببة لإللتببزام اإلقتصببادي التببابع للمنشببأة 
ذات العالقة ال يعد ممكنا من الناحية العمليبة حيبت أن الخطبة تحبدد إلتزاماتهبا علبى أسباس يختلبف 
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إختالفببا  جوهريببا  عببن األسبباس المسببتخدم فببي القببوائم الماليببة التابعببة ]إلسببم المنشببأة المعببدة للتقببارير[. 
 6X50يونيببو  00ة التابعببة للخطببة فببي ]أسبباس الوصببف[ وعلببى هببذا األسبباس، تظهببر القببوائم الماليبب

. كمبببا سبببيؤدي اإللتبببزام المبببالي الغيبببر ممبببول إلبببى دفعبببات 58.252إلتزامبببا ماليبببا  غيبببر ممبببول قيمتبببه 
عضبوا ،  82.000مستقبلية من أصبحاب العمبل المشباركين. تملبك الخطبة مبن األعضباء مبا يقبارب 

لمنشببأة المعببدة للتقببارير[ أو مببنهم موظفببون سببابقون أو حبباليون ]إلسببم ا 2.000حيببت أن مببا يقببارب 
لشببببركائهم. كمببببا أن المصبببباريف المعتببببرف بهببببا فببببي بيببببان األداء المببببالي والتببببي تعببببادل المسبببباهمات 

(. يمكببن أن 8X50:- 592) 500المسببتحقة عببن السببنة، والغيببر مدرجببة فببي المبببالغ أعبباله، بلغببت 
يبر فبي حبال انسبحاب منشبآت تزداد المساهمات المسبتقبلية التابعبة للمنشبأة المعبدة للتقبارير بشبكل كب

 أخر  من الخطة.
 

 10توضيق تطبيق الفقرة 
 

 الموضوع
 ألصول المنافع المحددة التي يمكن اإلعتراف بها. من المعيار سقفا   61تفرض الفقرة  7مثال

 

(. وعلـى أص منشـأة أن تقـي   أص أصـال   يمكن أن يكون سلبيا   12المبل  المقرر بموجب الفقرة  .61
 -قيمة:األصول الناتجة بإنبفاض 

العجببز فببي الخطببة زائببد )نبباقص( أي  الفببائض/ -]أي: 12 المبلــ  المقــرر بموجــب الفقــرة (أ)
 و ؛خسائر )أرباح( غير معترف بها[

 -إجمالي: (ب)
صافي البسائر الكتوارية التراكمية الغير معترف بها وتكلفـة البدمـة السـابقة  أنظـر  (1 

 و ؛(115، 101، 102الفقرات 

القتصــادية المتــوافرة علــى شــكل مبــال  معــادة مــن القيمــة الحاليــة ألص مــن المنــافع  (5 
البطة أو تبفيضات في المساهمات المستقبلية للبطـة. وتحـدد القيمـة العادلـة لهـذص 

 .11المنافع القتصادية باستبدام معدل البصم المقرر في الفقرة 
 

تأجيببل  أحيانببا يببؤدي )ط( مببا يلببي: )ب(61)أنظببر أدنبباه(، فيترتببب علببى الفقببرة  80وبببدون الفقببرة  1مثال
إلبى رببح )خسبارة(  62اإلعتراف بالربح )الخسارة( اإلكتبواري فبي تحديبد المبلبغ المقبرر فبي الفقبرة 

 يتم اإلعتراف بها في بيان األداء المالي.
 

. ويفتبببرض أن سياسبببة المحاسببببة 80ببببدون الفقبببرة  61يوضبببح المثبببال التبببالي أثبببر تطبيبببق الفقبببرة  90مثال
الخسبائر اإلكتواريبة ضبمن النطباق وإلطفباء األربباح أو التابعة للمنشأة ليست لإلعتراف باألرباح و 

الخسببائر اإلكتواريببة خببارج حببدود النطبباق. )وفببي حببال كببان اسببتخدام النطبباق غيببر ضببروري. وقببد 
 (.62تنشأ هذه المسألة كلما كان هناك إعتراف مؤجل بموجب الفقرة 

 



 منافع الموظفين

  720 52م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العال أمثلة توضيحية

 10بدون الفقرة  11: أثر تطبيق الفقرة 1المثال 
 

و= أقل من  ب+ت= ـه د= أ+ت ت ب أ 
 ـهد، 

 ز

الفببببائض فببببي  السنة
 الخطة

المنبببببببببببببببببببببببببببافع 
اإلقتصببببببببببادية 
المتببببببببببببببببببببببوافرة 
)الفقببببببببببببببببببببببببببببببرة 

 )ب()ط(61

الخسببببببببببببببببببببائر 
الغيببببببببببببببببببببببببببببببببر 
معتبببببرف بهبببببا 
بموجبببببببببببببببببببببببب 

 62الفقرة 

الفقبببببببببببببببببببببببببببببببببرة  62الفقرة 
 )ب(61

سببببببببببببببببببببببببببببببببقف 
األصول، أي 
األصببببببببببببببببببببول 
 المعترف بها

البببببببببببببببببببببببببببببببببربح 
المعتبببرف بببببه 
فببببببببي السببببببببنة 

 الثانية

9 900 0 0 900 0 0 - 
5 80 0 00 900 00 00 00 

 

فببي الخطببة )العمببود أ فببي الجببدول أعبباله(، ولكببن  900بنهايببة السببنة األولببى هنبباك فببائض قيمتببه  99مثال
بببدون تببوافر منببافع إقتصببادية للمنشببأة سببواء  مببن المبببالغ المعببادة أو التخفيضببات فببي المسبباهمات 

العمببود ) 62)العمببود ب(. ال يوجببد أرببباح وخسببائر غيببر معتببرف بهببا بموجببب الفقببرة  *المسببتقبلية
سببيتم اإلعتببراف بببه،  900ج(. لببذا فببي حببال عببدم وجببود سببقف ل صببول، فاألصببل الببذي قيمتببه 

الحبببد  61)العمبببود د(. ويقيبببد سبببقف األصبببول فبببي الفقبببرة  62بإعتبببباره المبلبببغ المقبببرر تبعبببا  للفقبببرة 
 األقصى ل صول إلى الصفر )العمود و(.

 

إلبى  900الخطة والتي تقلل الفبائض مبن  في 00في السنة الثانية، هناك خسارة إكتوارية قيمتها  95مثال
)العمببود ج(. لببذا فببي حببال عببدم  62)العمببود أ( وبببذلك يببتم تأجيببل اإلعتببراف بموجببب الفقببرة  80

سببيتم اإلعتببراف بببه. وسببيكون سببقف األصببول  900وجببود سببقف ل صببول، فاألصببل الببذي قيمتببه 
، ممبا 00ل البذي قيمتبه (. ويبتم اإلعتبراف باألصب هـ)العمبود  00بمقبدار  80بدون تطبيق الفقرة 

يببؤدي إلببى إرتفبباع اإليببراد )العمببود ز( بببالرغم أن مببا حصببل هببو إنخفبباض الفببائض الببذي ال تنتفببع 
 منه المنشأة.

 

كمببا يمكببن أن ينشببأ أثببر عكسببي مشببابه ل رببباح اإلكتواريببة )إلببى الحببد الببذي يسببمح بتقليببل الخسببائر  90مثال
 الغير معترف بها(. المتراكمةاإلكتوارية 

 

 10الفقرة 
اإلعتبراف باألرببباح )الخسبائر( التببي تنشبأ عببن تكلفبة الخدمببة السبابقة وعببن األرببباح  80ظبر الفقببرة تح 92مثال

 )الخسائر( اإلكتوارية.
 

إلى ربق يتم العتراف به فقط لكونه ناجم عـن بسـارة  11يجب أال يؤدص تطبيق الفقرة  .80
العتـراف بهـا إكتوارية أو تكلفة البدمة السابقة في الفترة الجاريـة، أو إلـى بسـارة يـتم 

فقط لكونها ناجمة عن ربق إكتوارص في الفتـرة الجاريـة. وبالتـالي يتوجـب علـى المنشـأة 
، ومـدى ظهورهـا عنـد تحديـد أصـول المنـافع 12العتراف فورا  بمـا يلـي بموجـب الفقـرة 

 - ب(:11المحددة بموجب الفقرة 

                                                           

*
 .إعتمادا  على الشروط الجارية للخطة 
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ـــة  (أ) ـــرة الجاري ـــة البدمـــة الســـابقة للفت ـــة وتكلف ومـــدى صـــافي البســـائر الكتواري
تجاوزها ألص إنبفاض في القيمة الحالية للمنافع القتصادية المقـررة فـي الفقـرة 

(. وفي حال عدم وجـود تغييـر أو إرتفـاع فـي القيمـة الحاليـة للمنـافع 5 ب( 11
ــة وتكلفــة  ــورا  بكامــل صــافي البســائر الكتواري ــي العتــراف ف القتصــادية، ينبغ

 .12فقرة البدمة السابقة للفترة الجارية بموجب ال
صافي األرباح الكتوارية للفترة الجارية بعد بصم تكلفة البدمـة السـابقة للفتـرة  (ب)

الجاريــة ومـــدى تجاوزهـــا ألص إرتفـــاع فــي القيمـــة الحاليـــة للمنـــافع القتصـــادية 
(. وفــي حــال عــدم وجــود تغييــر أو إنبفــاض فــي 5 ب( 11المقــررة فــي الفقــرة 

العتــراف فــورا  بكامــل صــافي األربــاح القيمــة الحاليــة للمنــافع القتصــادية، يــتم 
الكتواريـــة للفتـــرة الجاريـــة بعـــد بصـــم تكلفـــة البدمـــة الســـابقة للفتـــرة الجاريـــة 

 .12بموجب الفقرة 
 

. كمببا هببو وارد أعبباله، يفتببرض أن سياسببة المحاسبببة 80توضببح األمثلببة التاليببة نتيجببة تطبيببق الفقببرة  92مثال
إلكتواريبببة ضبببمن النطببباق وفبببي إطفببباء األربببباح للمنشبببأة ال تكمبببن فبببي اإلعتبببراف باألربببباح والخسبببائر ا
للبسببباطة تببببم تجاهببببل اإلطفببباء الببببدوري ل رببببباح  والخسبببائر اإلكتواريببببة خببببارج حبببدود النطبببباق. وتوخيببببا  

 والخسائر الغير معترف بها خارج حدود النطاق في هذه األمثلة.
 

 افع اإلقتصادية المتوافرةالتعديل في حال وجود خسائر إكتوارية وغياب التغيير في المن – 9تابع المثال 
و= أقــل مــن  ه= ب+ت د= أ+ت ت ب أ 

 ـهد، 
 ز

الفبببائض فبببي  السنة
 الخطة

المنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببافع 
اإلقتصببببببببببببببببببببادية 
المتببوافرة )الفقببرة 

 (5)ب()61

الخسببببببببببببببببببببائر 
الغيببببببببببببببببببببببببببببببببر 
معتببببرف بهببببا 
بموجبببببببببببببببببببببببب 

 62الفقرة 

الفقببببببببببببببببببببببببببببببببرة  62الفقرة 
 )ب(61

سبببببببببببببببببببببببببببببببقف 
األصبببببببببببببببول، 
أي األصببببول 
 المعترف بها

البببببببببببببببببببببببببببببببربح 
المعتبببرف ببببه 
فببببببببي السببببببببنة 

 الثانية

9 900 0 0 900 0 0 - 
5 80 0 0 80 0 0 0 

 

، لببم يبؤدي إلبى حببدوت أي تغييبر فببي 80أعبباله. تطبيبق الفقبرة  9الحقبائق كمبا هببي واردة فبي المثبال  96مثال
و بالتببالي تببم اإلعتببراف فببورا  بكامببل الخسببارة اإلكتواريببة التببي  *المنببافع اإلقتصببادية المتببوافرة للمنشببأة

)العمببود د(. ويظببل سببقف األصببول عنببد الصببفر )العمببود و( وال يببتم  62بموجببب الفقببرة  00قيمتهببا 
 اإلعتراف بأي ربح.

 

                                                           

*
تبوافرة للمنشبأة" لإلشبارة إلبى تلبك المنبافع اإلقتصبادية التبي تسبتحق اإلعتبراف بموجبب الفقبرة يسبتخدم المصبطلح "المنبافع اإلقتصبادية الم   

 (.5)ب()61
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  725 52م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العال أمثلة توضيحية

، بببأثر سببقف األصببول، ولكببن تببم 00فببي الواقببع، تببم اإلعتببراف فببورا  بالخسببارة اإلكتواريببة التببي قيمتهببا  98مثال
 تعويضها بإنخفاض أثر سقف األصول.

 
األصل في بيـان المركـز المـالي  

  العمـــود د 12بموجـــب الفقـــرة 
 أعالص(

 سقف األصول أثر سقف األصول
  العمود و أعالص(

 0 (900) 900 السنة األولى
 0 (80) 80 السنة الثانية

 0 (00) (00) الربح )الخسارة(
 

في المثال السبابق، ال يوجبد تغييبر فبي القيمبة الحاليبة للمنبافع اإلقتصبادية المتبوافرة للمنشبأة. ويصببح  97مثال
عنبد وجبود التغييبرات فبي القيمبة الحاليبة للمنبافع اإلقتصبادية المتبوافرة، أكثبر تعقيبدا   80تطبيق الفقبرة 

 كما هو موضح في األمثلة التالية.
 

نخفاض في المنافع اإلقتصادية المتوافرة – 5مثال   التعديل في حال وجود خسائر إكتوارية واا
 

و= أقــــل مــــن  = ب+تـه د= أ+ت ت ب أ 
 ـهد، 

 ز

الفببببببببببببببببائض  السنة
 في الخطة

المنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببافع 
اإلقتصبببببببببببببببببببببادية 
المتبببوافرة )الفقبببرة 

 (5)ب()61

الخسببببببببببببببببببببببببببائر 
الغيببر معتببرف 
بهبببببببا بموجبببببببب 

 62الفقرة 

سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببقف  )ب(61الفقرة  62الفقرة 
األصببببببول، أي 
األصببببببببببببببببببببببببببول 
 المعترف بها

البببببببببببببببببببببببببببببببببببببببربح 
المعتببببببرف بببببببه 
فبببببببببببي السبببببببببببنة 

 الثانية
9 60 00 20 900 80 80 - 
5 52 50 20 82 80 80 0 

 
فببي الخطببة )العمببود أ( ومنببافع إقتصببادية متببوافرة  00 فببي نهايببة السببنة األولببى، هنبباك فببائض قيمتببه 91مثال

 62بموجبب الفقبرة  20)العمود ب(. كما يوجبد خسبائر غيبر معتبرف بهبا قيمتهبا  00للمنشأة بمقدار 
سببيتم  900)العمببود ج(. لببذا، ففببي حببال عببدم وجببود سببقف ل صببول، فببإن األصببل الببذي تبلببغ قيمتببه 

 )العمود و(. 80لحد األقصى ل صل إلى اإلعتراف به )العمود د(. ويقيد سقف األصول ا
 

 52إلبى  60في الخطة الفائض من  02في السنة الثانية، تنخفض الخسارة اإلكتوارية التي مقدارها  50مثال
)العمببود  50إلببى  00مببن  90)العمببود أ(. وتببنخفض المنببافع اإلقتصببادية المتببوافرة للمنشببأة بمقببدار 

 -على النحو التالي: 02كتوارية التي مقدارها ، يتم تحليل الخسارة اإل80ب(. وبتطبيق الفقرة 
 90الخسارة اإلكتوارية التي تعادل اإلنخفاض في المنافع اإلقتصادية                        
 52الخسارة اإلكتوارية التي تتجاوز اإلنخفاض في المنافع اإلقتصادية                       

 



 منافع الموظفين

 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أمثلة توضيحية 720 

 *62خسارة اإلكتوارية تم اإلعتراف بها فبورا  بموجبب الفقبرة من ال 52، فإن ما مقداره 80وفقا للفقرة  59مثال
مببن اإلنخفبباض فببي المنببافع اإلقتصببادية إلببى الخسببائر اإلقتصببادية  90)العمببود د(. وتببم ضببم مقببدار 

)العمبود ج(. وبالتبالي يبالزم سبقف األصبول القيمبة  20المتراكمة الغير معترف بها والتي ترتفع إلبى 
 عتراف بأي ربح.( وال يتم اإل ه)العمود  80

 
علبببى الفبببور، ولكبببن يبببتم تعويضبببها  52فبببي الواقبببع، يبببتم اإلعتبببراف بالخسبببارة اإلكتواريبببة التبببي قيمتهبببا  55مثال

 بإنخفاض أثر سقف األصول.
 

األصـــل فـــي بيـــان المركـــز المـــالي  
ـــــرة  ـــــود د  12بموجـــــب الفق  العم

 أعالص(

أثـــــــــر ســـــــــقف 
 األصول

 سقف األصول
  العمود وأعالص(

 80 (00) 900 السنة األولى
 80 (2) 82 السنة الثانية

 0 52 (52) )الخسارة( الربح
 

نخفاض في المنافع اإلقتصادية المتوافرة للمنشأة  – 0المثال   التعديل في حال وجود أرباح إكتوارية واا
 

و= أقــل مــن  = ب+تـه د= أ+ت ت ب أ 
 ـهد، 

 ز

الفببببائض  السنة
فببببببببببببببببببببببي 
 الخطة

المنبببببببببببببببببببببببببببافع 
اإلقتصببببببببببادية 
المتببببببببببببببببببببببوافرة 
)الفقببببببببببببببببببببببببببببببرة 

 (5ب())61

الخسببببببببببببببببببببائر 
الغيببببببببببببببببببببببببببببببببر 
معتببببرف بهببببا 
بموجبببببببببببببببببببببببب 

 62الفقرة 

الفقبببببببببببببببببببببببببببببببببرة  62الفقرة 
 )ب(61

سببببببببببببببببببببببببببببببببقف 
األصول، أي 
األصببببببببببببببببببببول 
 المعترف بها

البببببببببببببببببببببببببببببببببربح 
المعتبببرف ببببه 
فببببببببي السببببببببنة 

 الثانية

9 60 00 20 900 80 80 - 
5 990 52 20 920 62 62 (2) 

 

فع إقتصببادية متببوافرة فببي الخطببة )العمببود أ( ومنببا 60فببي نهايببة السببنة األولببى، هنبباك فببائض قيمتببه  50مثال
 62بموجبب الفقبرة  20)العمبود ب(. كمبا يوجبد خسبائر غيبر معتبرف بهبا قيمتهبا  00للمنشأة قيمتهبا 

والتي نشأت قبل أن يكون لسقف األصول أي أثر )العمود ج(. ويقيد سقف األصبول الحبد األقصبى 
 )العمود و(. 80ل صل إلى 

 

إلبى  60رفبع الفبائض مبن  ]بزيبادة فبي الخطبة ي 20تبه في السنة الثانيبة، البربح اإلكتبواري البذي قيم 52مثال
)العمببود ب(. وبتطبيببق  2)العمببود أ(. وتببنخفض المنببافع اإلقتصببادية المتببوافرة للمنشببأة بمقببدار  990

                                                           

*
وبالتببالي ضببمها فببي عمليببة حسبباب  62يجيببز تأجيببل اإلعتببراف ببببعض األرببباح والخسببائر اإلكتواريببة بموجببب الفقببرة  80تطبيببق الفقببرة   

)ب( أقبل 61الغير معتبرف بهبا والتبي تراكمبت فبي حبين كبان المبلبغ المقبرر ببالفقرة  سقف األصول. فمثال الخسائر اإلكتوارية المتراكمة
)ب( أقببل ممببا هببو عليببه. بببل 61لببن يببتم اإلعتببراف بهببا علببى الفببور عنببدما يصبببح المبلببغ المقببرر بببالفقرة  62مببن المبلببغ المقببرر بببالفقرة 

الخسبائر المتراكمبة الغيبر معتبرف بهبا فبي هبذا المثبال هبي  سيستمر تأجيل اإلعتراف بهبم تماشبيا مبع سياسبة المحاسببة التابعبة للشبركة.
 .80الخسائر التي تم تأجيل اإلعتراف بها على الرغم من تطبيق الفقرة 



 منافع الموظفين

  722 52م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العال أمثلة توضيحية

، ال يوجد أي إرتفاع في المنافع اإلقتصادية المتوافرة للمنشأة. وبالتالي، يتم اإلعتبراف فبورا  80الفقرة 
)العمببود د( وتظببل الخسببائر المتراكمببة  62بموجببب الفقببرة  20ي الببذي قيمتببه بإجمببالي الببربح اإلكتببوار 

)العمببود ج(. ويببنخفض سببقف األصببول ليصببل إلببى  20بقيمببة  62الغيببر معتببرف بهببا بموجببب الفقببرة 
بسببببب اإلنخفببباض فبببي المنبببافع اإلقتصبببادية. وهبببذا اإلنخفببباض ال يعبببد خسبببارة إكتواريبببة كمبببا هبببو  62

 وبالتالي ال يستحق اإلعتراف المؤجل. 52الدولي في القطاع العام معرف من قبل معيار المحاسبة 
 

، ولكن يتم تعويضه بزيبادة أثبر سبقف 20في الواقع، يتم اإلعتراف فورا  بالربح اإلكتواري الذي قيمته  52مثال
 األصول.

 

األصل في بيـان المركـز المـالي  
 العمـــود د  12بموجـــب الفقـــرة 

 أعالص(

أثــــــــــــر ســــــــــــقف 
 األصول

 سقف األصول
 مود و أعالص( الع

 80 (00) 900 السنة األولى
 62 (72) 920 السنة الثانية

 (2) (22) 20 الربح)الخسارة(
 

لببم  5هنبباك إنخفباض فببي المنبافع اإلقتصبادية للمنشببأة. بينمبا فببي المثبال  0و 5فبي كبل مببن المثبالين  56مثال
ق في المعالجة يتفبق تم اإلعتراف بخسارة واحدة. كما أن الفر  0يتم اإلعتراف بأي خسارة أما المثال 

. وأن الغببرض 80مببع معالجببة التغييببرات فببي القيمببة الحاليببة للمنببافع اإلقتصببادية قبببل تطبيببق الفقببرة 
هو منبع اإلعتبراف باألربباح )الخسبائر( بسببب تكلفبة الخدمبة السبابقة أو بسببب  80الوحيد من الفقرة 

ئج لإلعتببببراف المؤجببببل وسببببقف الخسببببائر )األرببببباح( اإلكتواريببببة. وبقببببدر اإلمكببببان، بقيببببت جميببببع النتببببا
 األصول بدون تغيير.

 

 التعديل في الفترة التي يتوقف فيها أثر سقف األصول – 1مثال 
 

و= أقــل مــن  = ب+تـه د= أ+ت ت ب أ 
 ـهد، 

 ز

الفببببائض  السنة
فببببببببببببببببببببببي 
 الخطة

المنبببببببببببببببببببببببببببافع 
اإلقتصببببببببببادية 
المتببببببببببببببببببببببوافرة 
)الفقببببببببببببببببببببببببببببببرة 

 (5)ب()61

الخسببببببببببببببببببببائر 
الغيببببببببببببببببببببببببببببببببر 
معتببببرف بهبببببا 
بموجبببببببببببببببببببببببب 

 62الفقرة 

الفقبببببببببببببببببببببببببببببببببرة  62رة الفق
 )ب(61

سببببببببببببببببببببببببببببببببقف 
األصول، أي 
األصببببببببببببببببببببول 
 المعترف بها

البببببببببببببببببببببببببببببببببربح 
المعتبببرف ببببه 
فببببببببي السببببببببنة 

 الثانية

9 60 52 20 900 62 62 - 
5 (20) 0 992 62 992 62 0 

 

فبي الخطبة )العمبود أ( وتتبوافر المنبافع اإلقتصبادية  60في نهاية السنة األولبى هنباك فبائض بمقبدار  58مثال
 62بموجببب الفقببرة  20كمببا يوجببد خسببائر غيببر معتببرف بهببا بقيمببة  )العمببود ب(. 52للمنشببأة بقيمببة 

الناشئة قبل أن يكون لسقف األصول أي أثر )العمود ج(. لذا ففي حال عدم وجود سقف ل صول، 
)العمببود د(. ويقيببد سببقف األصببول الحببد األقصببى ل صببل  900يببتم اإلعتببراف باألصببل الببذي قيمتببه 

 )العمود و(. 62إلى 
 



 منافع الموظفين

 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أمثلة توضيحية 722 

ليصببل إلببى عجببز  60فببي الخطببة الفببائض مببن  990يببة، تقلببل الخسببارة التببي قيمتهببا فببي السببنة الثان 57مثال
إلبى الصبفر )العمبود  52)العمود أ(. وتنخفض المنبافع اإلقتصبادية المتبوافرة للمنشبأة مبن  20مقداره 

، مبن الضبروري تحديبد مقبدار إرتفباع الخسبارة اإلكتواريبة فبي حبين يبتم تحديبد 80ب(. لتطبيق الفقبرة 
)ب(. وبمجببرد أن يصبببح الفببائض عجببزا ، فببإن المبلببغ المحببدد 61فع المحببددة وفقببا للفقببرة أصببول المنببا
)ب(. لببذا فببإن الخسببارة اإلكتواريببة التببي 61أقببل مببن المجمببوع الصببافي بموجببب الفقببرة  62فببي الفقببرة 

)ب( هببي الخسببارة التببي تقلببل الفببائض إلببى 61تنشببأ عنببد تحديببد أصببول المنببافع المحببددة وفقببا للفقببرة 
 -:. وبالتالي يتم تحليل الخسارة اإلكتوارية على النحو التالي60أي الصفر 

 -)ب(:61الخسارة اإلكتوارية التي تنشأ عند قياس أصول المنافع المحددة بموجب الفقرة 
 

 52    الخسارة اإلكتوارية التي تعادل اإلنخفاض في المنافع اإلقتصادية              
  02    اإلنخفاض في المنافع اإلقتصادية             الخسارة اإلكتوارية التي تتجاوز 

                                                                              60 
 20               62الخسارة اإلكتوارية التي تنشأ عند قياس أصول المنافع المحددة بموجب الفقرة 

 990                                             مجموع الخسارة اإلكتوارية           
 

)العمبود  62مبن الخسبارة اإلكتواريبة علبى الفبور بموجبب الفقبرة  02، تم اإلعتراف بمقدار 80للفقرة  وفقا   51مثال
( مببن الخسببارة اإلكتواريببة متضببمنة فببي الخسببائر المتراكمببة الغيببر معتببرف بهببا 20زائببد  52) 82د(، و 

 62تسبباوي  62لعمببود ج(. كمببا تصبببح قيمببة المبلببغ المحببدد بموجببب الفقببرة )ا 992والتببي ارتفعببت إلببى 
)العمبببود  (. ويكبببون األصبببل المعتبببرف ببببه أقبببل مبببن  992)ب( تسببباوي 61)العمبببود د( وبموجبببب الفقبببرة 

 )العمود و(، ولم يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة )العمود ز(. 62كالهما أي 
 

من الخسارة اإلكتوارية ولكن تبم تعويضبها بإنخفباض  02ر في الواقع، تم اإلعتراف على الفور بمقدا 00مثال
 أثر سقف األصول.

 
األصــل فــي بيــان المركــز المــالي بموجــب  

  العمود د أعالص( 12الفقرة 
 سقف األصول أثر سقف األصول

  العمود و أعالص(
 62 (02) 900 السنة األولى
 62 0 62 السنة الثانية

 0 02 (02) الربح)الخسارة(
 

 تمالحظا
فببي الحبباالت التببي يكببون فيهببا إرتفبباع فببي القيمببة الحاليببة للمنببافع اإلقتصببادية  80بتطبيببق الفقببرة  (9)



 منافع الموظفين

  726 52م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العال أمثلة توضيحية

المتببوافرة للمنشببأة، مببن المهببم األخببذ بعببين اإلعتبببار أن القيمببة الحاليببة للمنببافع اإلقتصببادية المتببوافرة 
 .*للمنشأة ال يمكنها أن تتجاوز الفائض في الخطة

لببى إرتفبباع  ا  فببي الممارسببة العمليببة، غالببب (5) مببا تببؤدي تحسببينات المنببافع إلببى تكلفببة الخدمببة السببابقة واا
فببي المسبباهمات المسببتقبلية المتوقعببة بسبببب تكبباليف الخببدمات الجاريببة الزائببدة للسببنوات القادمببة. 
الزيبادة فببي المسباهمات المسببتقبلية المتوقعببة قبد تببؤدي إلبى زيببادة فببي المنبافع اإلقتصببادية المتببوافرة 

كمبا أن الحظبر المفبروض  ة تخفيضات متوقعة في تلبك المسباهمات المسبتقبلية.للمنشأة على هيئ
علبببى اإلعتبببراف ببببالربح فقبببط لكونبببه نببباجم عبببن تكلفبببة خدمبببة جاريبببة فبببي الفتبببرة الجاريبببة ال يمنبببع 
اإلعتببراف بببأي ربببح بسبببب حببدوت إرتفبباع فببي المنببافع اإلقتصببادية. وبشببكل مشببابه، فببإن حببدوت 

ة التببي تتسبببب فببي خسببارة إكتواريببة يمكببن أن يببؤدي أيضببا إلببى تغييببر فببي اإلفتراضببات اإلكتواريبب
زيببادة المسبباهمات المسببتقبلية المتوقعببة وبالتببالي المنببافع اإلقتصببادية المتببوافرة للمنشببأة علببى هيئببة 
تخفيضبببات متوقعبببة فبببي المسببباهمات المسبببتقبلية. ومبببرة أخبببر ، ال يمنبببع الحظبببر المفبببروض علبببى 

سبارة إكتواريبة فبي الفتبرة الجاريبة مبن اإلعتبراف ببأي رببح اإلعتراف بالربح فقط لكونه نباجم عبن خ
 بسبب حدوت إرتفاع في المنافع اإلقتصادية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

*
، ال يمكن للقيمة الحالية للمبالغ المعادة المستقبلية 52التوضيحية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  80في الفقرة   

 .10اهمات أن تتجاوز الفائض في الخطة الذي قيمته والمتوافرة في المس



 منافع الموظفين

 52معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  728 
 91المحاسبة الدولي مقارنة مع معيار 

 11 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 91 الببدولي المحاسبببة معيببار مببن رئيسبي بشببكل مسببتمد 52 العببام القطباع فببي الببدولي المحاسبببة معيبار إن
 علبى التحسبينات" مبن كجبزء   91 البدولي المحاسببة معيار على جريتأ التي التعديالت ويتضمن( 5002)

 فبي البدولي المحاسببة معيبار ببين الرئيسبية اإلختالفبات يلبي وفيما. "المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير
 :  91 الدولي المحاسبة ومعيار 52 العام القطاع

 القطباع مكافبآت خطبط حبول إضافية اتإرشاد 52 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 .العام

 المنشببآت مببن 91 الببدولي المحاسبببة معيببار يتطلببب التوظيببف، بعببد مببا إلتزامببات خصببم يخببص فيمببا 
 عملبببة مبببع باإلتسببباق الجبببودة عاليبببة الشبببركة سبببندات علبببى المبببردود إلبببى يسبببتند خصبببم معبببدل تطبيبببق
 المحاسببة معيبار فبي البوارد الشبرط يبنص حبين فبي. المقبدرة ومبدتها التوظيبف بعبد مبا منبافع إلتزامات
 ويشبمل. ل مبوال الزمنيبة القيمبة يعكبس معبدل المنشبآت تطببق أن علبى 52 العبام القطباع في الدولي
 عبببن اإلفصببباح المنشبببآت مبببن يقتضبببي شبببرطا   أيضبببا   52 العبببام القطببباع فبببي البببدولي المحاسببببة معيبببار
 .  له وفقا الخصم معدل تحديد تم الذي األساس

 العجببز دفعببات أن مفبباده رده يمكببن ال فتراضببا  إ 52 العببام القطبباع فببي الببدولي سبببةالمحا معيببار يشببمل 
. التوظيببف بعببد مببا منببافع قيبباس لهببا يخضببع التببي الشببكوك درجببة لببنفس عببادة   تخضببع ال األمببد طويلببة
 دفعبببات جميبببع أو بعبببض محاسببببة ينبغبببي كبببان إذا مببا المنشبببأة تبببدرس فتبببراض،إلا هبببذا ردّ  يبببتم وحيببت
 معيبببار يحتبببوي وال. التوظيبببف بعبببد مبببا منبببافع بهبببا تحاسبببب التبببي الطريقبببة ببببنفس األمبببد طويلبببة العجبببز

 .  فتراضإلا هذا مثل على 91 الدولي المحاسبة
 لخطبببط مببببدئيا   إلتزامبببا   تحديبببد المنشبببآت مبببن 52 العبببام القطببباع فبببي البببدولي المحاسببببة معيبببار يتطلبببب 

 كببان الببذي اإللتببزام مببن أقببل أو كثببرأ اإللتببزام هببذا كببان إذا. للمببرة األولببى تبنيببه عنببد المحببددة المنببافع
 علبببى يتوجبببب للمنشبببأة، السبببابقة المحاسببببية السياسبببة بموجبببب التببباريخ نفبببس فبببي ببببه اإلعتبببراف سبببيتم
 حبين فبي. الفتبرة بدايبة فبي المتبراكم الفبائض أو العجبز فبي اإلنخفاض /الزيادة بتلك اإلعتراف المنشأة
ذا المحبددة، المنبافع لخطبط إنتقاليبا   لتزامبا  إ تحديبد المنشبآت مبن 91 البدولي المحاسبة معيار يتطلب  واا
 السبابقة، المحاسببية السياسبة بموجبب ببه اإلعتبراف سبيتم كبان البذي المبلبغ مبن أكثبر المبلبغ ذلك كان
 .التبني تاريخ من سنوات خمس أقصاها فترة خالل بالزيادة باإلعتراف للمنشآت ُيسمح

 عبن مختلفبة مصبطلحات محبددة، حباالت فبي ،52 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 األداء بيبان"و" اإليبراد" مصبطلحي إسبتخدام ذلبك علبى األمثلبة أهبم ومن. 91 الدولي المحاسبة معيار
 ".الدخل بيان"و" الدخل" فهما 91 الدولي المحاسبة معيار في المرادفان المصطلحان أما". المالي





 

 



 

 

 




