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لحة العامة وتعزيز مهنة احملاسبة على نطاق عاملي، واملسامهة يف . ومهمته هي خدمة املصبإصدار 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  لإلستخداممور صلة بذلك. كمكن تنزي  هذا اإلصدار اجانا  املواضيع ذات املصلحة العامة حيث تكون اخلربة املهنية أكثر األ
 .www.ipsasb.orgفقط من املوقع اإللكرتوين جمللس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام  

 
وغريها من إصدارات اجلس وإرشادات املمارسة املوصى هبا شاور إن معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ومسودات العرض وأوراق الت

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

أي خسارة تلحق بأي شخص  وال يقب  أي من اجلس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام أو اإلحتاد الدويل للمحاسبني حتم  مسؤولية
 يتصرف أو كمتنع عن التصرف بناء  على املواد املشمولة يف هذا اإلصدار، سواء  كانت تلك اخلسارة نامجة عن اإلمهال أو غري ذلك. 

 
م "، واجلس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العاlogo IPSASBإن شعار اجلس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام "

"IPSASBومعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ،"”IPSAS” ، ،وشعار اإلحتاد الدويل للمحاسبني وإرشادات املمارسة املوصى هبا
"IFAC logoواإلحتاد الدويل للمحاسبني ،"”IFAC” .هي عالمات جتارية وعالمات خدمة ختص االحتاد الدويل للمحاسبني ، 
 

حقوق تأليف لإلحتاد الدويل للمحاسبني  ،4102زية إلصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام "يعترب النص باللغة اإلجنلي
(IFAC."مجيع احلقوق حمفوظة .) 
 

(. IFACحقوق تأليف لإلحتاد الدويل للمحاسبني ) 4102"يعترب النص باللغة العربية إلصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 
 حلقوق حمفوظة".مجيع ا

 
 2104/01/4102رقم اإليداع لدى املكتبة الوطنية: 

ISBN :4-40-204-5520-504 
 

   ISBN :1-044-51402-0-504، 4102إصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام  –العنوان األصلي 
 
"Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2014" – ISBN 
978-1-60815-182-0 

 
والتابع جمللس معايري احملاسبة الدولية يف  4102نشر اإلحتاد الدويل للمحاسبني كتاب إصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

( 4102أكتوبر  نوفمربإىل العربية يف  العريب للمحاسبني القانونيني برتمجتهالدويل اجملمع  وقامباللغة اإلجنليزية ) 4102يف يونيو القطاع العام 
 ويتم نسخها مبوافقة اإلحتاد الدويل للمحاسبني. وأخذ اإلحتاد الدويل للمحاسبني عملية ترمجة الكتاب بعني اإلعتبار ومتت الرتمجة وفقا  

املوافق عليه جلميع املعايري املشمولة هنا هو . وإن النص ترمجة املعايري واإلرشادات الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني" -"لبيان السياسة
 ذاته الذي قام بنشره اإلحتاد الدويل للمحاسبني باللغة اإلجنليزية.

 
لإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني. مجيع احلقوق حمفوظة. جيب طلب اإلذن اخلطي من اإلحتاد  4102يونيو © حقوق التأليف حمفوظة 

أو ختزين أو إستخدامات أخرى شبيهة يف هذه الوثيقة، بإستثناء ما يسمح به القانون. يرجى اإلتصال باملوقع الدويل للمحاسبني إلستنساخ 
 . permissions@ifac.orgالتايل: 

 
ISBN :1-044-51402-0-504 

 نشر من قبل:

http://www.ipsasb.org/
mailto:permissions@ifac.org
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 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 لنقدنخفاض قيمة األصول المولدة لإ

 

 شكـر وتقديـر
 62 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "األصول قيمة انخفاض"

 المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي لالتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 .إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 62 الدولي

 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
إلعداد التقارير  الدولية معاييرال منشورات دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول نويمك اإلنجليزية، باللغة
 .المتحدة المملكة أتش، أكس 2 أم 4 سي إي لندن ستريت، كانون 68 الطابق األول وعنوانها ،المالية

 publications@ifrs.org: اإللكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: اإللكتروني موقعال
 

 األخرى والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إن
 .قارير الماليةإلعداد الت الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

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

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” لمؤسسة تجارية عالمات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون بإستخدامها يسمح وال الدولية، المحاسبة معايير لجنة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   058 

 
  62لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة اجدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 6888التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل

 6882ديسمبر  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6
 6888يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 6888يناير  68معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 6882ديسمبر  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 0
 6888يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 6888يناير  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2
 6888معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  ات على التحسين تعديل 62

 6888معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 866
 6888معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  جديد أ862
 6888الدولية في القطاع العام يناير معايير المحاسبة  التحسينات على  جديد ب862

 إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد -62معيار 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 
 . 6884يناير  85

 
في  نخفاض قيمة األصول المولدة للنقد"إ"  62تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 6880فبراير من عام 
 

من خالل معايير القطاع العام  62ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (6888)الصادرة في أكتوبر  6888في القطاع العام  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية 
  (6888)الصادرة في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
  (6882)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  الصادر في  عتراف والقياس"إلالية: ا" األدوات الم 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (6888يناير 
 (6888)الصادر في يناير  األصول غير الملموسة" " 68معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (6888)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار التأثير

 6888يناير  68معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج862
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  6002فبراير 
 62 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 للنقد مولدةال صولاألقيمة  إنخفاض
 

 المحتويات
 الفقرة 

 8 .............................................................................الهدف
 86-6 .............................................................................النطاق

 68-86 ..........................................................................تعريفاتال
 80-84 .........................................................للنقد مولدةال صولاأل
 82 ...................................................................ستهالكاإل

 68 ..............................................................القيمة إنخفاض
 68-68 ..........................................تحديد األصل الذي يمكن أن تنخفض قيمته

 28-68 ........................................................ستردادقياس المبلغ القابل لإل
 62 ......عمر نافع غير محدد لهألصل غير ملموس  ستردادقياس المبلغ القابل لإل

 46-60 ......................................لبيعاتكاليف  مطروحًا منهاالقيمة العادلة 
 28-46 ............................................................القيمة المستخدمة

 58-42 ....................................أساس التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية
 22-56 .....................................تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

 22 ..................................التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية
 28-20 ................................................................سعر الخصم

 25-28 ...............................القيمة ألصل مفرد وقياسها إنخفاضبخسارة  عترافاإل
 22-22 ...............................................................وحدات توليد النقد...

 04-22 ................................تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل
 28-05 .....................د..توليد النقوالمبلغ المسجل لوحدة  ستردادالمبلغ القابل لإل

 22-28 .......................................لنقدا توليدالقيمة لوحدة  إنخفاضخسارة 
 888-20 ........................................................القيمة إنخفاضعكس خسارة 
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ل المولدة للنقدإنخفاض قيمة األصو   

 

   054 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 888-888 .......................................لنقدا توليدالقيمة لوحدة  إنخفاضعكس 

 886-886 ................................................................صولاأل تحديدإعادة 
 865-884 ...........................................................................اإلفصاح

 الخاصة ستردادقياس المبالغ القابلة لإلفي  المستخدمةتقديرات الاإلفصاح عن 
عمار نافعة غير ذات أ غير ملموسة  أصوللنقد التي تحتوي على ا توليدوحدات ب

 ...................................................................... محددة

 
 

866-865 
. 

 862-862 .........................................................................تاريخ النفاذ
     إرشادات التطبيق أ:الملحق 

  التعديالت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى:  الملحق ب
  أساس اإلستنتاجات
  ضيحيةشجرة القرارات التو 
  إرشادات التنفيذ

   62مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 



لمولدة للنقدإنخفاض قيمة األصول ا  

 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   055 

 
 

-8مبين في الفقرات  " إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد " 62إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في سياق  62. تتساوى جميع الفقرات في التأثير. ويجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 862

. ويقدم معيار "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"الهدف منه وفي سياق أساس اإلستنتاجات و
أساسًا السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" " 6المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 اب اإلرشادات الواضحة.إلختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غي
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد

   052 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهدف 
هدددف هددذا المعيددار هددو بيددان اإلجددراءات التددي علددى المنشددأة تطبيقهددا لتحديددد مددا إذا كددان أصددل منددت   .8

القيمة. يحددد هدذا المعيدار كدذلك  إنخفاضبخسائر  عترافللنقد قد انخفضت قيمته ولضمان أنه تم اإل
 القيمة ويبين االفصاحات الالزمة.  إنخفاضكس خسارة متى يجب على المنشأة ع

 

 النطاق
على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أسـا  اسسـتحقاق المحاسـبي تطبيـق  ـ ا  .6

 -:ما يلي إستثناءب ،للنقد مولدةال صولقيمة األ إنخفاضالمعيار في محاسبة 
 (؛"المخزون" 26العام  ي في القطاعمعيار المحاسبة الدول أنظرالمخزون ) (أ)
 22معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  أنظـرالناجمـة مـن عقـود البنـاء ) صولاأل (ب)

 ؛"عقود البناء"(
 62الماليــة التــي  ــي اــمن نطــاق معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  صــولاأل (ج)

 ؛("اإلعتراف والقيا  -:"األدوات المالية
معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع  أنظـربالقيمة العائدة )المقاسة  العقارية ستثماراتاإل (د)

 ؛"العقارات اإلستثمارية" 22العام 
معيـار  أنظـرللنقـد المقاسـة بمبـالع معـاد تقييمهـا ) مولـدةالممتلكـات والمصـانو والمعـدات ال) ـ(  

 ؛("الممتلكات والمصانو والمعدات" 21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 أصـولمعيـار المحاسـبة الـدولي أو الـوطني الـ ا يتنـاول  أنظـرلمؤجلـة )الاريبة ا أصول (و)

 ؛الاريبة المؤجلة(
معيــار المحاسـبة الــدولي فـي القطــاع العــام  أنظــرالناجمــة مـن منــافو المـوظفين ) صـولاأل (ز)

 ؛("منافو الموظفين" 62
ار األصـول ييـر الملموســة المولـدة للنقــد التـي تقـا  بالمبــالع المعـاد تقييمهــا )انظـر معيــ (ح)

 (؛"األصول يير الملموسة" 12المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ؛الشهرة (ط)
ــة  صــولاأل (ا) ــة بالنشــاط الزراعــي المقاســة بالقيمــة العادل ــة المتعلق ــ البيولوجي  مطروحــام من

 ؛("الزراعة" 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) للبيو تكاليف
الملموسة الناجمـة مـن الحقـوق التعاقديـة لشـركة  يير صولتكاليف اسمتالك المؤجلة واأل (ك)

المحاسـبة الـدولي أو الـوطني المناسـب  معيـارتأمين بموجـب عقـود التـأمين اـمن نطـاق 
 ؛ال ا يتناول عقود التأمين

يير المتداولـة )أو مجموعـات التصـريف( المصـنفة علـى أنهـا محـتفظ بهـا للبيـو  صولاأل (ل)
 ،أيهمــا أقــل ،تكــاليف البيــو مطروحــام منهــاادلــة والمقاســة بــالمبلع المســجل أو القيمــة الع

ييـر المتداولـة  صـولحسب معيار المحاسبة الدولي أو الوطني المناسـب الـ ا يتنـاول األ
 و ؛المحتفظ بها للبيو والعمليات المتوقفة
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القيمـة الخاصـة  نخفاضللنقد األخرى التي تدخل المتطلبات المحاسبية إل  مولدةال صولاأل (م)
 اسبة دولي آخر في القطاع العام.بها امن معيار مح

 
 مشاريع  األعمال الحكومية. إستثناءبينطبق  ا  المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .1
 
التددي أصدددرها مجلددس معدداييرا لمحاسددبة  مقدمددة معيددار المحاسددبة الدوليددة فددي القطدداع العددام""توضددح  .4

ر الماليددة مصددممة لتنطبددق علددى البيانددات الددولي فددي القطدداع العددام أن المعددايير الدوليددة إلعدداد التقدداري
المالية ذات الغرض العام لكافة المنشآت الموجهة للحصول علدى أربداح، وتبعدًا لدذلك يطلدب مدن هدذه 

 المنشآت اإلمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
 
ولدذلك فهدي  ،"لصدو قيمدة األ إنخفداض" 62تطبق مشاريع األعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي  .5

مشداريع األعمدال الحكوميدة التدي  إسدتثناءبومنشآت القطاع العام  ،ليست خاضعة ألحكام هذا المعيار
تطبددق معيددار المحاسددبة الدددولي فددي  86غيددر مولدددة للنقددد كمددا هددي معرفددة فددي الفقددرة  أصددولتحددتفب ب

ومنشددآت القطدداع  ،صددولعلددى هددذه األ للنقددد" مولدددةغيددر ال صددولقيمددة األ إنخفدداض" 68القطدداع العددام 
للنقدددد تطبدددق متطلبدددات هدددذا  مولددددة أصدددولمشددداريع األعمدددال الحكوميدددة التدددي تحدددتفب ب إسدددتثناءبالعدددام 

 المعيار.
 
للنقدد التدي يعداد تقييمهدا بانتبدام إلدى  مولددةغيدر الملموسدة ال صدوليسدتثني هدذا المعيدار مدن نطاقده األ .2

للنقددد )علددى  مولدددةغيددر الملموسددة ال ولصددويشددمل هددذا المعيددار ضددمن نطاقدده كافددة األ ،قيمتهددا العادلددة
 أي إطفاء متراكم(. مطروحًا منهاسبيل المثال تلك المسجلة بمقدار التكلفة 

 
وتطبدددق المنشدددآت متطلبدددات معدددايير المحاسدددبة الدوليدددة أو  ،يسدددتثني هدددذا المعيدددار الشدددهرة مدددن نطاقددده .2

ختبدارللنقدد و  مولددةحدات القيمة الشهرة وتخصيص الشهرة للو  إنخفاضالوطنية المناسبة التي تتناول   ا 
 للنقد مع الشهرة. مولدةقيمة الوحدات ال إنخفاض

 
للنقدددد الناجمدددة مدددن عقدددود البنددداء ألن المعدددايير  مولددددةال صدددولال ينطبدددق هدددذا المعيدددار علدددى المخدددزون واأل .0

كمددا ال  صددول،وقيدداس لهددذه األ إعتددرافتحتددوي علددى متطلبددات  صددولالحاليددة التددي تنطبددق علددى هددذه األ
المتعلقدددة بمندددافع المدددوبفين أو تكددداليف  صدددولالضدددريبة المؤجلدددة أو األ أصدددولذا المعيدددار علدددى ينطبدددق هددد

غيددر الملموسددة الناجمددة مددن حقددوق التعاقددد لشددركات التددأمين بموجددب عقددود  صددولاالمددتالك المؤجلددة واأل
ى جانددب فدي المعدايير الدوليددة أو الوطنيدة المناسدبة. إلد صدولقيمتدده هدذه األ إنخفداضويدتم تنداول  ،التدأمين

البيولوجيددة المتعلقددة بالنشددط الزراعددي التددي تقدداس بمقدددار  صددولاأل)أ( ذلددك ال ينطبددق هددذا المعيددار علددى 
غيدددر المتداولدددة )أو مجموعدددات االسدددتبعاد(  صدددولاأل)ب(  البيدددع  تكددداليف مطروحدددًا منهددداالقيمدددة العادلدددة 

 مطروحدًا منهداالقيمدة العادلدة  المصنفة على أنهدا محدتفب بهدا للبيدع التدي تقداس بمقددار القيمدة المسدجلة أو
األصددول البيولوجيدددة  62يتنددداول معيددار المحاسددبة الدددولي فدددي القطدداع العددام   ،أيهمددا أقددل ،تكدداليف البيددع

األصدددول الغيدددر متداولدددة ) أو أو الوطنيدددة  ةمعدددايير المحاسدددبة الدوليدددالمتعلقدددة بالنشددداط الزراعدددي وتتنددداول 
 متطلبات القياس.بها للبيع متضمنة  مجموعات اإلستبعاد( المصنفة على أنها محتفب

 

مالية تدخل ضمن نطداق معيدار المحاسدبة الددولي فدي القطداع  أصولال ينطبق هذا المعيار على أية  .2
معيدددار فدددي  صدددولقيمدددة هدددذه األ إنخفددداضالتعامدددل مدددع ويدددتم  ،" األدوات الماليدددة: العدددرض" 60العدددام 

 .62المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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قيمدددة علدددى أمدددالك االسدددتثمار التدددي تسدددجل بمقددددار  إنخفددداض إختبدددارلمعيدددار تطبيدددق ال يتطلدددب هدددذا ا .88
وبموجددب نمددوذج القيمددة العادلددة  ،82القيمددة العادلددة حسددب معيددار المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام

تسدجل األمدالك االسدتثمارية بمقددار القيمدة العادلدة  82في معيار المحاسدبة الددولي فدي القطداع العدام 
 عند التقييم. عتبارفي اإل إنخفاضوسيؤخذ أي  ،إعداد التقرير في تاريخ

 
للنقدد التدي تسدجل بمقددار  مولددةال صولالقيمة على األ إنخفاض إختبارال يتطلب هذا المعيار تطبيق  .88

 ،82المبالغ المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي فدي القطداع العدام 
تدددتم إعدددادة تقيددديم  82إعدددادة التقيددديم فدددي معيدددار المحاسدددبة الددددولي فدددي القطددداع العددداموبموجدددب نمدددوذج 

بانتبددام كدداف لضددمان أنهددا مسددجلة بمبلددغ ال يختلددف بشددكل جددوهري عددن قيمتهددا العادلددة فددي  صددولاأل
 في ذلك التقييم. عتبارفي القيمة في اإل إنخفاضويجب أن يؤخذ أي  ،تاريخ إعداد التقرير

 
 -:في ستثماراتاإل .86

 2المنشدددآت تحدددت السددديطرة كمدددا هدددي معرفدددة فدددي معيدددار المحاسدددبة الددددولي فدددي القطددداع العدددام  (أ)
 ؛والمنفصلة" الموحدة"البيانات المالية 

اإلسدتثمارات فدي "الشركات الزميلة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 ؛ والشركات الزميلة"

"الحصدص  0يدار المحاسدبة الددولي فدي القطداع العدام المشاريع المشتركة كما هي معرفة في مع (ج)
 .في المشاريع المشتركة"

 
وحيددددو تكددددون هددددذه  ،62ماليددددة مسددددتثناه مددددن نطدددداق معيددددار المحاسددددبة الدددددولي فددددي القطدددداع العددددام  أصددددولهددددي 
 صدولوحيدو تكدون لهدذه األ ،للنقد فإنه يتم تناولها بموجدب هدذا المعيدار مولدةال صوللها طبيعة األ ستثماراتاإل

 .68للنقد فإنه يتم تناولها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مولدةال صولطبيعة األ
 

 تعريفاتال
 

   -:تستخدم المصطلحات التالية في   ا المعيار وفقام للمعاني المحددة التالية .21
قابلـة للتحديـد  أصـول ـي أصـ ر مجموعـة  (generating unit-Cash) للنقـد مولـدةالوحـدة ال

 ســتخدامحــتفظ بهــا بهــدف رئيســي  ــو تحقيــق عائــد تجــارا ينــتد تــدفقات نقديــة واردة مــن اإلم
 صــولأو مجموعــة األ صــولالمســتمر مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التــدفقات النقديــة الــواردة مــن األ

 األخرى.
 و القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف  (Recoverable amount ) المبلع القابل لالسترداد

 لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمة استخدامها، أيهما أعلى. البيو 
 (generating asset-Value in use of a cash) القيمـة المسـتخدمة ألصـل منـتد للنقـد

المســتمر  ســتخدام ــي القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة المســتقبلية التــي يتوقــو اشــتقاقها مــن اإل
 .افوألصل من تصريف  في نهاية عمره الن

 

ُتستخدم المصطلحات المعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى في   ا المعيار 
التي تم  المعرفة قائمة المصطلحاتبنف  المعنى ال ا ترد ب  في   ه المعايير، ويعاد  كر ا في 

 نشر ا بشكل مستقل. 
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 للنقد مولدةال صولاأل
 

واألصدل يحقدق  ،محتفب بها بهددف رئيسدي هدو تحقيدق عائدد تجداري لأصو للنقد هي  مولدةال صولاأل .84
 ،عائدددًا تجاريددًا عندددما يددتم تطددويره بأسددلوب يتفددق مددع األسددلوب الددذي تتبندداه منشددأة موجهددة نحددو الددربح

إنتددداج تدددفقات نقديدددة واردة )أ( بأصددل لتحقيدددق "عائددد تجددداري" يدددل علددى أن المنشدددأة تنددوي  حتفددابواإل
والحصدول علدى عائدد )ب( للنقدد التدي األصدل جدزء منهدا(  مولددةالوحددة الموجبة من األصل )أو مدن 
بأصددل بهدددف رئيسددي هددو إنتدداج  حتفددابومددن الممكددن اإل ،باألصددل حتفددابتجدداري يعكددس مخدداطرة اإل

وبددالعكس مددن  ،عائددد تجدداري بددالرغم مددن أندده ال يلبددي ذلددك الهدددف خددالل فتددرة معينددة إلعددداد التقددارير
غيددر منددت  للنقددد بددالرغم مددن أندده قددد يتعددادل أو ينددت  عائدددًا تجاريددًا  الممكددن أن يكددون األصددل أصددالً 
" فدي أصدولومدا لدم يبدين غيدر ذلدك فدإن اإلشدارات إلدى "أصدل" أو " ،خالل فترة معينة إلعداد التقدارير

 للنقد". مولدة( أصولالفقرات التالية من هذا المعيار هي إشارات إلى "أصل )
 
بهددف  صدولهدا أن تحدتفب منشدآت القطداع الخداص بدبعض األهناك عدد مدن الحداالت التدي يمكدن في .85

فعلددى  ،ها غيددر مددتحفب بهددا لهددذا الغددرضأصددولرئيسددي هددو إنتدداج عائددد تجدداري بددالرغم مددن أن معبددم 
للنقدددد فدددي  مولددددةال صدددولسدددبيل المثدددال قدددد يسدددتخدم مبندددى للمرضدددى الدددذين يددددفعون رسدددومًا. يمكدددن لأ

فعلدى سدبيل المثدال قدد  ،للنقدد للمنشدأة مولددةغيدر ال صدولالقطاع العام أن تعمل بشكل مستقل عن األ
 يحصل مكتب الوثائق على رسوم بشكل مستقل عن دائرة شؤون األراضي.

 
فدددي حددداالت معيندددة يمكدددن ألصدددل أن يندددت  تددددفقات نقديدددة بدددالرغم مدددن أنددده محدددتفب بددده بشدددكل رئيسدددي  .82

يدددات لضدددمان فعلدددى سدددبيل المثدددال يدددتم تشدددغيل مصدددنع تخلدددص مدددن النفا ،ألغدددراض تسدددليم الخددددمات
 ،الددتخلص السددليم مددن النفايددات الطبيددة التددي تنتجهددا المستشددفيات التددي هددي تحددت السدديطرة الحكوميددة

ولكدددن المصدددنع معدددال  أيضدددًا كميدددة صدددغيرة مدددن النفايدددات الطبيدددة التدددي تنتجهدددا المستشدددفيات الخاصدددة 
النسدددبة ومعالجدددة النفايدددات الطبيدددة مدددن المستشدددفيات الخاصدددة ثانويدددة ب ،األخدددرى علدددى أسددداس تجددداري

 مولدددةغيددر ال صددولللتدددفقات النقديددة واأل مولدددةال صددولوال يمكددن التمييددز بددين األ ،ألنشددطة المصددنع
 للتدفقات النقدية.

 
 ،للنقددد مولدددةفددي حدداالت أخددرى يمكددن أن ينددت  األصددل تدددفقات نقديددة وكددذلك يسددتخدم ألغددراض غيددر  .82

للمرضى الدذين يددفعون رسدومًا  يستخدم تسعة منعا ،فعلى سبيل المثال مستشفى عام له عشرة أجنحة
والمرضدى مدن جميدع  ،والجناح اآلخر يستخدم المرضدى الدذين ال يددفعون رسدوماً  ،على أساس تجاري

 ،األجنحددة يسددتخدمون بشددكل مشددترك مرافددق المستشددفى األخددرى )علددى سددبيل المثددال مرافددق التشددغيل(
وذلدك لتحديدد مدا إذا  ،جداريباألصدل بهددف تدوفير عائدد ت حتفدابوهناك حاجة إلى النبر في مدى اإل

 ،68كان يجب على المنشأة تطبيق أحكام هذا المعيار أو معيار المحاسبة الددولي فدي القطداع العدام 
غيددر مهددم للترتيددب ككددل فددإن علددى المنشددأة  جددزءً وفددي هددذا المثددال إذا كددان الجددزء غيددر المنددت  للنقددد 

 .68العام  وليس معيار المحاسبة الدولي في القطاع ،تطبيق هذا المعيار
باألصدل هدو إنتداج  حتفدابفي بعض الحاالت قد ال يكون من الواضح ما إذا كان الهدف الرئيسدي لإل .80

وقدد يكدون مدن الصدعب  ،وفي هذه الحاالت من الضدروري تقيديم أهميدة التددفقات النقديدة ،عائد تجاري
المعيددار ولدديس تحديددد مددا إذا كددان مدددى إنتدداج األصددل لتدددفقات نقديددة كبيددر بحيددو ينطبددق عليدده هددذا 

وتقددوم  ،ويلددزم الحكددم لتحديددد أي معيددار سدديتم تطبيقدده ،68معيددرا المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام 
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 صددولالمنشددأة بتطددوير مقدداييس بحيددو تسددتطيع ممارسددة هددذا الحكددم بشددكل متسددق حسددب تعريددف األ
. تتطلدب 82-84للنقدد ومدع اإلرشدادات ذات العالقدة فدي الفقدرات  مولددةغيدر ال صدولللنقد األ مولدةال

علددى أندده بندداء علددى  ،أن تفصددح المنشددأة عددن المقدداييس المسددتخدمة فددي إجددراء هددذا الحكددم 884الفقددرة 
مشدددروعات األعمدددال الحكوميدددة يفتدددرض أن  إسدددتثناءباألهدددداف الكليدددة لمعبدددم منشدددآت القطددداع العدددام 

ي  القطداع العدام ولذلك ينطبق معيدار المحاسدبة الددولي فد ،للنقد في هذه األحوال مولدةغير  صولاأل
68  . 

 
 ستهالكاإل

 

لأصدددل علدددى مددددى عمدددره  سدددتهالكواإلطفددداء همدددا التخصددديص المندددتبم للمبلدددغ القابدددل لإل سدددتهالكاإل .82
 ،سدتهالكوفي حالة أصدل غيدر ملمدوس يسدتخدم المصدطلح "اإلطفداء" بشدكل عدام بدداًل مدن اإل ،النافع

 وكال المصطلحين لهما نفس المعنى.
 

 القيمة إنخفاض
 

 إحتمدالالقيمدة" علدى أنهدا خسدارة فدي المندافع اإلقتصدادية المسدتقبلية أو  إنخفداضالمعيدار " يعرف هذا .68
المندددتبم للخسدددارة فدددي المندددافع اإلقتصدددادية المسدددتقبلية أو  عتدددرافالخدمدددة ألصدددل. بمدددا يزيدددد عدددن اإل

قيمددة أصددل منددت  للنقددد يعكددس  إنخفدداض، ولددذلك فددإن سددتهالكالخدمددة لأصددل مددن خددالل اإل إحتمددال
فددي المنددافع اإلقتصددادية المسددتقبلية أو إمكانيددة الخدمددة الموجددودة فددي األصددل للمنشددأة التددي  اً إنخفاضدد

مددن  %65تسدديطر عليدده، فعلددى سددبيل المثددال قددد يكددون للمنشددأة مرأبددا للبلديددة يسددتخدم حاليددا بمقدددار 
ه إسدتخدامطاقته، وهو محتفب به ألغدراض تجاريدة، وقددرت اإلدارة أنده يندت  معددل عائدد تجداري عندد 

فدي اإلسدتعمال زيدادة كبيدرة فدي رسدوم  نخفداضمن طاقته وأكثر من ذلك، ولدم يرافدق اإل %25بمقدار 
ب أنددده أنخفضدددت قيمتددده ألن مبلغددده المسدددجل يزيدددد عدددن مبلغددده القابدددل آإيقددداف السددديارات، ويعتبدددر المدددر 

 .ستردادلإل
 

 تحديد األصل ال ا يمكن أن تنخفض قيمت 
 – 65، وتبدين الفقدرات سدتردادالمسدجل عدن مبلغده القابدل لإلتنخفض قيمة األصدل عنددما يزيدد مبلغده  .68

ذا وجدد أي مدن هدذه  إنخفداضبعض الدالالت على أنه قد تكون قد حصلت خسارة في  62 القيمدة، وا 
األحددوال  إسددتثناءب، و سددتردادالدددالالت فإندده يطلددب مددن المنشددأة إجددراء تقدددير رسددمي للمبلددغ القابددل لإل

لمعيدار ال يتطلدب أن تقدوم المنشدأة بدإجراء تقددير رسدمي للمبلدغ القابدل فدإن هدذا ا 66المبينة في الفقرة 
 القيمة. إنخفاضإذا لم تكن هناك داللة على وجود خسارة في  ستردادلإل

 

ــى أن أصــالم  .66 ــر مــا إ ا كانــت  نــاك دسلــة عل ــاريخ إعــداد كــل تقري قــد  علــى المنشــأة أن تقــيم فــي ت
 لألصل. ستردادالمنشأة تقدير المبلع القابل لإلعلى  تنخفض قيمت ، وا  ا وجدت مثل   ه الدسلة
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األصـل  إختبـارالقيمـة علـى المنشـأة أياـا  إنخفـاضب ض النظـر عمـا إ ا كانـت  نـاك دسلـة علـى  .61
ييــر الملمــو  الــ ا لــ  عمــر نــافو ييــر محــدد أو األصــل ييــر الملمــو  ييــر المتــوفر. بعــد 

يـتم  لـك بمقارنـة المبلـع المسـجل مـو القيمـة، و  إنخفـاض، و لـك مـن أجـل تحديـد سنويام  ستخداماإل
القيمـة  ـ ا فـي أا وقـت خـالل فتـرة إعـداد  إنخفـاض إختبار، ويمكن إجراء ستردادالمبلع القابل لإل

ييـر  صـولمختلـف األ إختبـارالتقـارير، شـريطة أن يـتم إجـراؤه فـي نفـ  الوقـت كـل سـنة، ويمكـن 
بهـ ا األصـل ييـر  عتـراف ا تـم اإلالقيمـة فـي أوقـات مختلفـة، علـى أنـ  إ إنخفـاضالملموسة ألجل 

 لــك األصــل ييــر  إختبــارالملمــو  مبــدئيا خــالل فتــرة إعــداد التقــارير الحاليــة فإنــ  يجــب أن يــتم 
 القيمة قبل نهاية فترة إعداد التقارير الحالية. إنخفاضالملمو  من أجل 

 

 سددتعادةخدمددة إلإن قدددرة أصددل غيددر ملمددوس علددى إنتدداج منددافع إقتصددادية مسددقبلية كافيددة أو إمكانيددة  .64
ممدا هدو بعدد  سدتخداممبلغه المسجل هي عادة خاضعة إلى عدم تيقن أكبدر قبدل أن يتدوفر األصدل لإل

القيمدة  إنخفداض، ولذلك يتطلب هدذا المعيدار أن تختبدر المنشدأة مدن أجدل ستخدامأن يتوفر األصل لإل
 .ستخدامد لإلعلى األقل المبلغ المسجل لأصل غير الملموس الذي هو غير متوفر بع سنوياً 

 

عند تقييم ما إ ا كانت  ناك دسلة على أن األصل قد تـنخفض قيمتـ  علـى المنشـأة بـأن تأخـ  فـي  .62
 -:كحد أدنى الدسست التالية عتباراإل

 
 المصادر الخارجية للمعلومات

 

القيمــة الســوقية لألصــل إلــى حــد كبيــر أكثــر ممــا  ــو متوقــو نتيجــة  إنخفــاضخــالل الفتــرة  (أ)
 ؛العادا ستخداماإللمرور الوقت أو 

حــدوت ت يــرات  امــة  ات أثــر عكســي علــى المنشــأة خــالل الفتــرة، أو أنهــا ســتحدت فــي  (ب)
المستقبل القريب في البيئـة التقنيـة أو السـوقية أو اإلقتصـادية أو القانونيـة التـي تعمـل بهـا 

 شأة أو في السوق المخصص ل  األصل؛ والمن
 ســتثماراتعائــد األخــرى فــي الســوق علــى اإلزيــادة أســعار الفائــدة فــي الســوق أو معــدست ال (ج)

خــالل الفتــرة، ومــن المحتمــل أن تــؤثر  ــ ه الزيــادات علــى ســعر الخصــم المســتعمل لحســاب 
 لألصل بشكل جو را. ستردادقيمة األصل المستخدم وتخفض المبلع القابل لإل

 
 مصادر المعلومات الداخلية

 

 ؛أصل أو حدوت تلف في  إستخدامتتوفر أدلة على بطالن  (د)
حــدوت ت يــرات  امــة  ات أثــر عكســي علــى المنشــأة خــالل الفتــرة أو يتوقــو حــدوثها فــي  ) ـ( 

ها فيــ ، وتشــمل إســتخداماألصــل أو يتوقـو  إســتخدامالمسـتقبل القريــب فــي مـدى أو أســلوب 
عــن العمــل أو التخطــيط لتوقــف أو إعــادة  يكلــة   ــ ه الت يــرات أن يصــب  األصــل عــاطالم 

ــل التــاريخ المتوقــو فــي العمليــة التــي ينتمــي لهــا األ صــل، أو التخطــيط لتصــريف األصــل قب
عادة تقييم العمر النافو ل  ألصل على أن  محدد ولي  يير محدد؛ والسابق، وا 
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 قرار بوقف إنشاء األصل قبل إستكمال  أو قبل أن يصب  جا ز لإلستخدام؛ و ) ـ أ(

إلقتصــادا لألصــل ســيء أو تتــوفر األدلــة مــن التقــارير الداخليــة التــي تــدل علــى أن األداء ا (و)
 سيكون أسوأ مما  و متوقو.

 
ليسددددت شدددداملة، ومددددن الممكددددن أن تحدددددد المنشددددأة دالالت أخددددرى علددددى أن  65إن القائمددددة فددددي الفقددددرة  .62

 لأصل. سترداداألصل قد تنخفض قيمته، وهذه تتطلب كذلك أن تحدد المنشأة المبلغ القابل لإل
 
 -:ل على أن األصل قد تنخفض قيمته وجود ما يليتشمل األدلة من التقارير الداخلية التي تد .62

تددددفقات نقديدددة إلمدددتالك األصدددل، أو إحتياجدددات نقديدددة الحقدددة لتشدددغيله أو صددديانته، والتدددي هدددي  (أ)
 ؛أعلى إلى حد كبير من تلك التي وضعت في الموازنة

صافي تدفقات نقدية فعلية أو فائض أو عجز صادر من األصدل أسدوأ إلدى حدد كبيدر ممدا هدو  (ب)
   ؛الموازنةمقدر في 

هدددام فدددي صدددافي التددددفقات النقديدددة المقددددرة فدددي الموازندددة أو زيدددادة هامدددة فدددي الخسدددارة  إنخفددداض (ج)
 أو ؛المقدرة في الموازنة صادرة  من األصل

عجز أو صافي تدفقات نقدية صادرة لأصل عندما يتم تجميع مبالغ الفترة الحالية مدع المبدالغ  (د)
 المقدرة في الموازنة للمستقبل.

 

األصددل غيدر الملمددوس  إختيدار سددنوياً يتطلدب هددذا المعيدار أن يددتم علدى األقدل  66فدي الفقددرة كمدا ورد  .60
الذي له عمر محدد أو األصل غير الملموس الذي هدو غيدر متدوفر بعدد لإلسدتعمال، وذلدك مدن أجدل 

ينطبددق مفهددوم الماديددة عنددد  66متددى تنطبددق المتطلبددات فددي الفقددرة  إسددتثناءبالقيمددة، و  إنخفدداضتحديددد 
ألصدل بحاجدة ألن يدتم تقدديره، فعلدى سدبيل المثدال إذا دلدت  سدتردادما إذا كان المبلدغ القابدل لإل تحديد

مددن مبلغدده المسددجل فددإن المنشددأة  لأصددل أكبددر كثيددراً  سددتردادالحسددابات السددابقة أن المبلددغ القابددل لإل
ق، وبالمثددل قددد إذا لددم تقددع أحددداو تلغددي هددذا الفددر  سددتردادليسددت بحاجددة إلعددادة تقدددير المبلددغ القابددل لإل

)لواحدددد أو أكثدددر( مدددن  لأصدددل لددديس حساسددداً  سدددترداديددددل التحليدددل السدددابق علدددى أن المبلدددغ القابدددل لإل
 .65الدالالت المذكورة في القائمة في الفقرة 

 
إذا زادت خددالل الفتددرة أسددعار الفائدددة فددي السددوق أو معدددالت العائددد األخددرى فددي  60كإيضدداح للفقددرة  .62

 سدددتردادنددده ال يطلدددب مدددن المنشدددأة إجدددراء تقددددير رسدددمي للمبلدددغ القابدددل لإلفإ سدددتثماراتالسدددوق علدددى اإل
 -:لأصل في الحاالت التالية

إذا كددان سددعر الخصددم المسددتخدم فددي حسدداب قيمددة األصددل المسددتخدمة مددن غيددر المحتمددل أن  (أ)
يتأثر بالزيادة في أسعار السوق هذه، فعلى سبيل المثال الزيادة فدي أسدعار الفائددة علدى المددى 

ر قددد ال يكددون لهددا أثددر هددام علددى سددعر الخصددم المسددتخدم لأصددل الددذي لدده عمددر بدداق القصددي
 طويل ونافع.
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إذا كددان سددعر الخصددم المسددتخدم فددي حسدداب قيمددة األصددل المسددتخدمة مددن المحتمددل أن يتددأثر  (ب)
يبددين  سدتردادبالزيدادة فدي أسدعار السددوق هدذه، إال أن تحليدل الحساسدية السددابق للمبلدغ القابدل لإل

 -:أن
، ألن سددتردادهددام فددي المبلددغ القابددل لإل إنخفدداضر المحتمددل أندده سدديكون هندداك مددن غيدد (8)

التدددفقات النقديددة المسددتقبلية مددن المحتمددل كددذلك أن تزيددد )علددى سددبيل المثددال فددي بعددض 
الحددداالت قدددد تكدددون المنشدددأة قدددادرة علدددى أن تبدددين أنهدددا تعددددل إيراداتهدددا )بشدددكل رئيسدددي 

 أو  ؛أسعار السوق( إيرادات الصرف( للتعويض عن أية زيادة في
من غير المحتمل أن يؤدي إلى خسارة كبيرة فدي  ستردادفي المبلغ القابل لإل نخفاضاإل (6)

 القيمة. إنخفاض
 
إذا كانددت هندداك داللددة علددى أن األصددل قددد تددنخفض قيمتدده فددإن ذلددك قددد يدددل علددى أن العمددر النددافع  .68

جدددة للمراجعدددة والتعدددديل حسدددب )اإلطفددداء( للقيمدددة المتبقيدددة لأصدددل بحا سدددتهالكالمتبقدددي وأسدددلوب اإل
 قيمة األصل. إنخفاضبخسارة في  عترافالمعيار الذي ينطبق على األصل، حتى ولو لم يتم اإل

 

 ستردادقيا  المبلع القابل لإل
تكددداليف البيدددع أو  مطروحددًا منهددداأنددده القيمددة العادلدددة لأصدددل  سدددترداديعددرف المعيدددار المبلدددغ القابددل لإل .68

، وهدذه سدتردادمتطلبات قيداس المبلدغ القابدل لإل 28–66. تحدد الفقرات ما أعلىقيمته المستخدمة، أيه
 مولدددةعلدى أصدل فدردي أو وحددة  المتطلبدات تسدتخدم المصدطلح "أصدل"، ولكدن ينطبدق بشدكل متسداو  

 للنقد.
 
تكددددداليف البيدددددع وقيمتددددده  مطروحدددددًا مندددددهلددددديس مدددددن الضدددددروري دائمدددددا تحديدددددد القيمدددددة العادلدددددة لأصدددددل  .66

ذا زاد أي مددن هددذين المبلغددين عددن القيمددة المسددجلة لأصددل فددإن األصددل لددم تددنخفض  المسددتخدمة، وا 
 قيمته، ومن الضروري تقدير المبلغ األخر.

 

تكداليف البيدع حتدى ولدم تدتم المتداجرة باألصدل فدي  مطروحدًا منهداقد يكون ممكنا تحديد القيمدة العادلدة  .66
تكداليف البيدع ألنده ال  منده مطروحداً سوق نشط، على أنده لدن يكدون مدن الممكدن تحديدد القيمدة العادلدة 

يوجد أساس لعمل تقدير موثوق للمبلغ الذي يمكن الحصول عليه مدن بيدع األصدل فدي عمليدة تجاريدة 
قيمددة األصددل المسددتخدمة علددى  إسددتخدامبددين أطددراف مطلعددة وراعبددة، وفددي هددذه الحالددة يمكددن للمنشددأة 

 .ستردادأنها مبلغها القابل لإل
 

بدأن قيمدة األصدل المسدتخدمة تزيدد بشدكل جدوهري عدن قيمتده العادلدة إذا لم يكن هناك سبب لإلعتقداد  .64
تكدداليف البيددع  مطروحددًا منددهالقيمددة العادلددة لأصددل  إسددتخدامتكدداليف البيددع فإندده يمكددن  مطروحددًا منهددا

مدا تكدون الحالدة كدذلك بالنسدبة لأصدل المسدتخدم لتصدريفه،  ، وكثيدراً سدتردادعلى أنها قيمته القابلة لإل
أن القيمة المستخدمة لأصل المحتفب به لتصريفه سيتكون بشكل رئيسدي مدن صدافي ويعود ذلك إلى 

المسددتمر لأصددل حتددى يددتم  سددتخدامعائدددات التصددريف، حيددو أن التدددفقات النقديددة المسددتقبلية مددن اإل
 تصريفه من المحتمل أن تكون ضئيلة.
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دفقات نقديدة واردة مسدتقلة إلدى لتد ألصل فردي ما لدم يكدن األصدل منتجداً  سترداديحدد المبلغ القابل لإل .65
ذا كاندت الحالدة كدذلك يدتم تحديدد صدولاألخدرى أو مجموعدات األ صدولحدد كبيدر عدن تلدك مدن األ ، وا 

 -:( إال إذا28– 05الفقرات  أنبرلوحدة إنتاج النقد التي ينتمي لها األصل ) ستردادالمبلغ القابل لإل
 أو ؛من مبلغه المسجل تكاليف البيع أعلى مطروحًا منهكانت القيمة العادلة  (أ)
مددن وحدددة إنتدداج نقددد، ولكندده قددادر علددى توليددد تدددفقات نقديددة بشددكل مفددرد،  كددان األصددل جددزءً  (ب)

تكداليف  مطروحدًا منهداويمكن تقدير قيمة األصل المسدتخدم علدى أنده قريدب مدن قيمتده العادلدة 
 تكاليف البيع يمكن تقديرها. مطروحًا منهالبيع، والقيمة العادلة لأصل 

 

للحسدددابات  معقدددوالً  ض الحددداالت قدددد تدددوفر التقدددديرات والمعددددالت والحسدددابات المختصدددرة تقريبددداً فدددي بعددد .62
 تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. مطروحًا منهاالمفصلة لتحديد القيمة العادلة 

 
 ألصل يير ملمو  ل  عمر نافو يير محدد ستردادقيا  المبلع القابل لإل

 

األصددل غيددر الملمددوس الددذي لدده عمددر نددافع غيددر محدددد مددن  إختبددار سددنوياً أن يددتم  66تتطلددب الفقددرة  .62
، بغض النبدر عمدا إذا ستردادالقيمة، وذلك بمقارنة مبلغه المسجل مع مبلغه القابل لإل إنخفاضأجل 

كانددت هندداك أيددة داللددة علددى أندده يمكددن أن قيمتدده قددد إنخفضددت، علددى أن أحدددو حسدداب مفصددل لهددذا 
القيمدة لدذلك  إنخفداض إختبداره فدي إسدتخدامفدي فتدرة سدابقة يمكدن  لأصدل تدم سدتردادالمبلغ القابل لإل

 -:األصل في الفترة الحالية، شريطة أن يتم تلبية المعايير التالية
المسدددتمر التدددي هدددي  سدددتخدامإذا لدددم يولدددد األصدددل غيدددر الملمدددوس تددددفقات نقديدددة واردة مدددن اإل (أ)

األخددددرى أو مجموعددددات  صددددولمسددددتقلة إلددددى حددددد كبيددددر عددددن التدددددفقات النقديددددة الددددواردة مددددن األ
القيمدة كجدزء مدن وحددة إنتداح النقدد التدي تنتمدي  إنخفداضه من أجل إختبار ، ولذلك يتم صولاأل

التدي تكدون هدذه الوحددة لدم تتغيدر بشدكل جدوهري مندذ أخدر حسداب  لتزاماتواإل صولله فإن األ
 ؛ستردادللمبلغ القابل لإل

لمبلغ المسدجل لأصدل بهدا مسدن عن امبلغ زاد  ستردادنجم عن أحدو حساب للمبلغ القابل لإل (ب)
 كبير؛ و

على تحليل لأحداو التي وقعت والبروف التدي تغيدرت مندذ أحددو حسداب للمبلدغ القابدل  بناءً  (ج)
سددديكون أقدددل مدددن المبلدددغ المسدددجل  سدددتردادتحديدددد مبلدددغ حدددالي قابدددل لإل إحتمدددالفدددإن  سدددتردادلإل

 لأصل هو أمر بعيد.
 

 بيوتكاليف ال مطروحام منهاالقيمة العادلة 
 

تكدداليف البيددع هددو السددعر فددي إتفاقيددة بيددع  مطروحددًا منددهإن إفضددل دليددل علددى القيمددة العادلددة ألصددل  .60
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ملزمددة فددي معاملددة تجاريددة بحتددة، معدلددة بمقدددار التكدداليف المتزايدددة التددي تعددزى مباشددرة للتصددرف فددي 
 األصل.

 

مطروحدًا ن القيمة العادلدة إذا لم تكن هناك إتفاقية ملزمة ولكن تتم المتاجرة باألصل في سوق نشط فإ .62
تكدداليف التصددريف، وسددعر السددوق  مطروحددًا منددهتكدداليف البيددع هددي سددعر األصددل فددي السددوق  منهددا

المناسددب هددو عددادة سددعر العددرض الحددالي، وعندددما ال تتددوفر أسددعار العددرض الحاليددة مددن الممكددن أن 
تكداليف البيددع،  منهدا مطروحداً يدوفر سدعر أحددو معاملدة أساسدا يمكدن بنداء عليدده تقددير القيمدة العادلدة 

شدريطة أنده لدم يحددو تغيدر هدام فدي البدروف اإلقتصدادية بدين تداريخ المعاملدة والتداريخ الدذي يدتم فيدده 
 إجراء التقدير.

 

تكداليف  مطروحدًا منهداإذا لم تكن هنداك إتفاقيدة بيدع ملزمدة أو سدوق نشدط لأصدل فدإن القيمدة العادلدة  .48
وفرة لتعكس المبلغ الذي يمكدن أن تحصدل عليده المنشدأة البيع تكون مبنية على أفضل المعلومات المت

فددي تدداريخ إعددداد التقريددر مددن تصددريف األصددل فددي معاملددة تجاريددة بحتددة بددين أطددراف مطلعددة وراغبددة، 
 عتبددداروذلددك بعدددد خصددم تكددداليف التصددريف، وعندددد تحديددد هدددذا المبلددغ علدددى المنشددأة أن تأخدددذ فددي اإل

العادلدددة ة ضدددمن نفدددس الصدددناعة، وال تعكدددس القيمدددة المماثلددد صدددوللأ المعدددامالت التدددي تمدددت مدددؤخراً 
 إجباريا. تكاليف البيع بيعاً  مطروحًا منها

 

وذلدك عندد تحديدد القيمدة  إلتزامداتبهدا ك عتدرافتلدك التدي تدم اإل إسدتثناءبيتم خصم تكداليف التصدريف  .48
سددوم الطوابددع تكدداليف البيددع، واألمثلددة علددى هددذه التكدداليف التكدداليف القانونيددة ور  مطروحددًا منهدداالعادلددة 

وضددرائب المعددامالت المماثلددة وتكدداليف إزالددة األصددل والتكدداليف المباشددرة المتزايدددة لجعددل األصددل فددي 
وضع صالح للبيع، على أن منافع نهاية الخدمة والتكاليف المرتبطدة بتخفديض أو إعدادة تنبديم منشدأة 

 عمل بعد تصريف األصل ليست تكاليف مباشرة متزايدة لتصريف األصل.
 

مطروحددًا ، وتتددوفر فقددط قيمددة عادلددة مفددردة نددا يتطلددب تصددريف أصددل أن يتحمددل المشددتري مطلوبدداً أحيا .46
 كيفية التعامل مع هذه الحاالت. 02تكاليف البيع لكل من األصل والمطلوب، وتوضح الفقرة  منها

 
 القيمة المستخدمة

 

 -:يتم إظهار العناصر التالية في حساب قيمة األصل المستخدم .31
 قو أن تستخلصها المنشأة من األصل؛ت النقدية المستقبلية التي يتو تقدير للتدفقا (أ)
   ه التدفقات النقدية المستقبلية؛محتملة في مبلع أو توقيت  إختالفاتتوقعات بشأن  (ب)
 فائدة الحالي الخالي من المخاطرة؛القيمة الزمنية للنقود يمثلها سعر ال (ج)
 ثمن تحمل الشك المالزم لألصل؛ و (د)

مثــل عــدم تــوفر الســيولة الــ ا ســيظهره المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير عوامــل أخــرى  ) ـ( 
 .التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقو أن تستخلصها المنشأة من األصل
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 -:يتضمن تقدير القيمة المستخدمة الخطوات التالية .44
ل ومددن المسددتمر لأصدد سددتخدامتقدددير التدددفقات النقديددة الددواردة والصددادرة التددي ستنشددأة مددن اإل (أ)

 ؛ وتصريفه النهائي
 تطبيق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدية المستقبلية. (ب)

 

)ب(، )د(، )هددددد( إمددددا كتسددددويات للتدددددفقات النقديددددة  46يمكددددن إبهددددار العناصددددر المحددددددة فددددي الفقددددرة  .45
ت المسددتقبلية أو كتسددويات لسددعر الخصددم، ومهمددا كددان األسددلوب الددذي تتبندداه المنشددأة إلبهددار التوقعددا

الممكندة فدي مبلدغ أو توقيدت التددفقات النقديدة المسدتقبلية فدإن النتيجدة هدي مدن أجدل  ختالفاتبشأن اإل
إبهددددار القيمددددة الحاليددددة المتوقعددددة للتدددددفقات النقديددددة المسددددتقبلية أي المعدددددل المددددوزون لجميددددع النتددددائ  

الحاليدة لقيداس القيمدة أسداليب القيمدة  إستخدامإرشادات إضافية ِبشأن إرشادات التطبيق قدم تالممكنة. 
 المستخدمة لأصل.

 
 لتدفقات النقدية المستقبليةلتقديرات الأساس 

 

 -:عند قيا  القيمة المستخدمة على المنشأة .32
ات معقولـــة وداعمـــة تمثـــل أفاـــل تقـــدير إفترااـــإن تبنـــي توقعـــات التـــدفقات النقديـــة علـــى  (أ)

النـــافو لألصـــل، للظـــروف اإلقتصـــادية التـــي ســـتكون موجـــودة علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي 
 ؛وسيعطي وزن أكبر لألدلة الخارجية

تبنــي توقعــات التــدفقات النقديــة علــى أحــدت موازنــاتد تقــديرات معتمــدة مــن قبــل اإلدارة، إن  (ب)
ولكنها ستثني أيـة تـدفقات نقديـة واردة أو صـادرة مقـدرة يتوقـو أن تنشـأ مـن إعـادة الهيكلـة 

ت طي التوقعــات المبنيــة علــى  ــ ه المســتقبلية أو مــن تحســين أو رفــو مســتوى األداء، وســ
 ت، إس إ ا أمكن تبرير فترة أطول؛ والموازناتد التقديرات فترة أقصا ا خم  سنوا

تقدير توقعات التدفقات النقدية بما يتعـدى الفتـرة التـي ت طيهـا أحـدت الموازنـاتد التقـديرات،  (ج)
معـدل نمــو ثابــت أو  إســتخدامالتوقعـات المبنيــة علـى الموازنــاتد التقـديرات ب إســتنتاجو لـك ب

متناقص للفترات الالحقة، إس إ ا أمكن تبرير معـدل متزايـد، ولـن يزيـد معـدل النمـو  ـ ا عـن 
معدل النمو على المدى الطويل للمنتجات أو الصناعات أو البلـد أو البلـدان التـي تعمـل بهـا 

 أعلى. المنشأة، أو بالنسبة للسوق ال ا يستخدم في  األصل، إس إ ا أمكن تبرير معدل
 

يات التددي تبندددي عليهدددا توقعددات  التددددفقات النقديددة الخاصدددة بهدددا، فتراضدددعلددى اإلدارة تقيددديم معقوليددة اإل .42
وذلك بفحص أسباب الفروقات بين توقعدات التددفقات النقديدة السدابقة والتددفقات النقديدة الفعليدة، وعلدى 

دفقات النقديدددددة الحاليدددددة ات التدددددي بنيدددددت عليهدددددا تقدددددديراتها الخاصدددددة بالتدددددفتراضددددداإلدارة ضدددددمان أن اإل
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متفقة مع النتائ  الفعلية السابقة، شريطة أن أثار األحداو أو البروف الالحقدة التدي لدم تكدن موجدودة 
 .عندما تم تحقيق هذه التدفقات النقدية الفعلية تجعل هذا مناسباً 

 

تقبلية لفتدرات ال تتوفر بشكل عام موازندات  تقدديرات مفصدلة وصدريحة وموثوقدة للتددفقات النقديدة المسد .40
أطول من خمس سدنوات، ولهدذ السدبب تقدديرات اإلدارة للتددفقات النقديدة المسدتقبلية مبنيدة علدى أحددو 

التوقعدددات المسددتقبلية بنددداء  إسددتخدامموازنددات  تقدددديرات لفتددرة أقصددداها خمددس سدددنوات، ويمكددن لدددإلدارة 
انددت علددى ثقددة أن هددذه الموازنددات  التقددديرات الماليددة علددى مدددى فتددرة أطددول مددن خمددس سددنوات إذا ك

التوقعددا المسددتقبلية موثوقددة وتسددتطيع إبهددار قدددرتها، بندداء علددى الخبددرة السددابقة، علددى التنبددؤ بالتدددفقات 
 النقدية بدقة على مدى تلك الفترة األطول.

 
تقدددر التدددفقات النقديددة المتوقعددة حتددى نهايددة العمددر النددافع لأصددل بندداء علددى الموازنددات   التقددديرات  .42

معدددل نمددو للسددنوات التاليددة، وهددذا المعدددل ثابددت أو متندداقص إال إذا طابقددت  إسددتخداملددك بالماليددة، وذ
ذا كدددان ذلدددك الزيدددادة فدددي المعددددل المعلومدددات الموضدددوعية الخاصدددة بددددوره حيددداة مدددنه  أو صدددناعة، وا  

 .أو سالباً  مناسبا يكون معدل النمو صفراً 
 
وق ويحددددوا مددن النمددو، ولددذلك سددتعاني عندددما تكددون البددروي مواتيددة يمكددن أن يدددخل المتنافسددون السدد .58

المنشدددأت مدددن صدددعوبة ف تعددددي معددددل النمدددو التددداريخي علدددى المددددى الطويدددل )لنقدددل عشدددرون سدددنة( 
للمنتجددات أو الصددناعات أو البلددد أو البلدددان التددي تعمددل بهددا المِنشددأة، أو لأسددواق التددي يسددتخدم فيهددا 

 األصل.
 
مددا إذا  عتبددارالماليددة علددى المنشددأة أن تأخددذ فددي اإل معلومددات مددن الموازنددات  التقددديرات إسددتخدامعنددد  .58

ات معقولدددة وقابلدددة للددددعم وتمثدددل أفضدددل تقددددير لدددإلدارة لمجموعدددة إفتراضدددكاندددت المعلومدددات تعكدددس 
 البروف اإلقتصادية التي ستكون سائدة على مدى العمر النافع المتبقي لأصل.

 
 تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

 

 -:ت التدفقات النقدية المستقبلية ما يليتشمل تقديرا .26
 ؛المستمر لألصل ستخدامتوقعات التدفقات النقدية الواردة من اإل (أ)
توقعــات التــدفقات النقديــة الصــادرة التــي يــتم تحملهــا بالاــرورة إلنتــاج التــدفقات النقديــة  (ب)

ــواردة مــن اإل ــة الصــادرة ألعــد ســتخدامال ــدفقات النقدي ــك الت ــي  ل ــا ف اد المســتمر لألصــل )بم
صيص  على أسـا  معقـول ومتسـق لألصـل؛ ( ويمكن عزوه مباشرة أو تخستخداماألصل لإل

 و
صافي التدفقات النقدية إن وجدت التي سيتم إستالمها )أو دفعها( من أجل تصـريف األصـل  (ج)

 في نهاية عمره النافو.
 
ات األسددعار ات متسددقة بشددأن زيددادإفتراضددتعكددس تقددديرات التدددفقات النقديددة المسددتقبلية وسددعر الخصددم  .56

التي تعزى للتضخم العام، ولذلك إذا كان سعر الخصم يتضمن أثر الزيادات في األسعار التدي تعدزى 
ذا كدان سدعر الخصدم يسدتثني  للتضخم العام فإن التدفقات النقدية المستقبلية تقدر من ناحيدة إسدمية، وا 
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يدة المسدتقبلية تقددر مدن ناحيدة أثر الزيادات في األسدعار التدي تعدزى للتضدخم العدام فدإن التددفقات النقد
 ت مستقبلية محددة في األسعار(.اً إنخفاضحقيقية )ولكن تشمل زيادات أو 

 
تشمل توقعات التددفقات النقديدة الصدادرة تلدك الخاصدة بالخدمدة اليوميدة لأصدل، وكدذلك المصدروفات  .54

 سددتخدامالثابتددة المسددتقبلية التددي يمكددن أن تعددزى مباشددرة أو تخصددص علددى أسدداس معقددول ومتسددق إل
 األصل.

 
عنددما ال يشددمل المبلدغ المسددجل لأصددل بعدد جميددع التدددفقات النقديدة الصددادرة التددي سديتم تحملهددا قبددل  .55

أو البيددع فددإن تقدددير التدددفقات النقديددة المسددتقبلية تشددمل تقددديرا ألي تدددفق  سددتخدامأن يصددبح جدداهزا لإل
أو البيدع، فعلدى سدبيل المثدال  سدتخدامنقدي صادر أخر يتوقع تحمله قبل أن يصبح األصدل جداهزا لإل

 هذه هي الحالية بالنسبة لمبنى تحت التشييد أو لمشروع تطوير لم يكتمل بعد.
 
 -:لتجنب العد المزدوج ال تشمل التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي .52

تندددت  تددددفقات نقديدددة واردة مسددددتقلة إلدددى حدددد كبيدددر عددددن  أصددددولالتددددفقات النقديدددة الدددواردة مدددن  (أ)
الماليدة مثدل  صولدية الواردة من األصل الذي تتم مراجعته )على سبيل المثال األالتدفقات النق
 ؛ والذمم المدينة(

)علددى  إلتزامدداتبهددا علددى أنهددا  عتددرافالتدددفقات النقديددة الصددادرة التددي تتعلددق بإلتزامددات تددم اإل (ب)
 سبيل المثال الذمم الدائنة أو التقاعد أو المخصصات(.

 
قبلية لألصـل فـي حالتـ  الرا نـة، وس تشـمل تقـديرات التـدفقات النقديـة تقدر التـدفقات النقديـة المسـت .21

 -:المستقبلية التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة المقدرة التي يتوقو أن تنشأ من
 ؛ وإعادة  يكلة مستقبلية س تلتزم بها المنشأة (أ)
 تحسين أو رفو مستوى أداء األصل. (ب)

 
ال  سدددتخدامقيمدددة اإل ة تُقددددر لأصدددول فدددي وضدددعها الحدددالي، فدددإننبدددرًا ألن التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلي .50

 -تعكس ما يلي:
التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة أو عمليات التوفير في التكلفة ذات العالقة )التخفيضات  (أ)

في تكاليف الموبفين على سبيل المثال( أو المنافع التي ُيتوقع أن تنشأ عن إعادة هيكلة 
 بها المنشأة حتى اآلن؛ أومستقبلية لم تلتزم 

التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي ستعمل على تعزيز أو تحسين أداء األصل أو  (ب)
التدفقات النقدية الواردة ذات العالقة التي ُيتوقع أن تنشأ عن التدفقات النقدية الصادرة 

 المذكورة.
 
ويعمدددل علدددى )ب( مدددن قبدددل اإلدارة برندددام  يدددتم التخطددديط لددده وضدددبطه )أ( إعدددادة الهيكلدددة عبدددارة عدددن  .52

إحدداو تغييددرات أساسددية علددى نطداق أنشددطة المنشددأة أو علددى الطريقددة التدي تُنفددذ بهددا هددذه النشدداطات. 
 "المخصصدات، اإللتزامدات واألصدول المحتملدة" 82يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطداع العدام

 بإعادة الهيكلة. يتضمن إرشادًا يوضح الحين الذي تكون فيه المنشأة ملتزمة
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حينمدددا تصدددبح المنشدددأة ملزمدددة بإعدددادة الهيكلدددة، فمدددن المدددرجح أن تتدددأثر بعدددض األصدددول بعملدددة إعدددادة  .28
 -الهيكلة المذكورة، وحالما تلتزم المنشأة بإعادة الهيكلة فإن:

تعكس  ستخدامتقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الواردة لغرض تحديد قيمة اإل (أ)
فير في التكلفة والمنافع األخرى من إعادة الهيكلة )بناًء على آخر الموازنات عمليات التو 
 التوقعات التي أقرتها اإلدارة(؛ و التقديرية 

تقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة من أجل إعادة الهيكلة تكون مشمولة في  (ب)
 . 82اع العام مخصص إعادة هيكلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القط

 

إلدددى أن تتكبدددد المنشدددأة تددددفقات نقديدددة صدددادرة تعدددزز أو تحسدددن أداء األصدددل، فدددإن تقدددديرات التددددفقات  .28
النقدية المستقبلية ال تشمل التدفقات النقديدة المسدتقبلية الدواردة المقددرة التدي يتوقدع أن تنشدأ مدن الزيدادة 

 دفق النقدي الصادر المتوقع.في المنافع االقتصادية أو إمكانيات الخدمة المرتبطة بالت
 

تقدددديرات التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية تشدددمل التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية الصدددادرة الالزمدددة للحفددداب علدددى  .26
مستوى المنافع االقتصادية أو إمكانيات الخدمة الناشئة عن األصل بوضدعه الحدالي. حينمدا تتدألف وحددة 

التي تكون جميعها أساسية بالنسبة للعملية المتواصلة لتلدك من أصول ذات أعمار إنتاجية مقدرة مختلفة و 
مدن التخدديم اليدومي للوحددة لددى تقددير  جدزءً الوحدة، فإن استبدال األصدول بأعمدار إنتاجيدة أقصدر يعتبدر 

التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة. وبالمثل، حينما يتألف أصل فردي من عناصر ذات أعمدار 
مدددن التخددديم اليدددومي  جددزءً سدددتبدال العناصددر بأعمدددار إنتاجيددة أقصددر يعتبدددر إمختلفدددة، فددإن  إنتاجيددة مقدددرة

 لأصل لدى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي يولدها األصل. 
 
   -ينب ي أن س تشتمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية على ما يلي: .21

 ة التمويلية؛ أو  التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة عن األنشط (أ)
 وصوست أو دفعات اريبة الدخل. (ب)

 
ات التدي تتسدق مدع الطريقدة التدي يدتم تحديدد سدعر فتراضدالتدفقات النقدية المسدتقبلية المقددرة تعكدس اإل .24

ات مدرتين أو سديتم تجاهلده. بمدا أن فتراضدالخصم من خاللها، وبخالف ذلك فسيحسب أثدر بعدض اإل
مددن خددالل التدددفقات النقديدددة المسددتقبلية المقدددرة فددإن هدددذه  عتبددارإلالقيمددة الزمنيددة للنقددود تؤخددذ بعدددين ا

التدددفقات النقديددة تسددتثني التدددفقات النقديددة الددواردة والصددادرة مددن األنشددطة التمويليددة، وبالمثددل وبمددا أن 
سعر الخصم ُيحدد علدى أسداس مدا قبدل الضدريبة، فدإن التددفقات النقديدة المسدتقبلية ُتحددد علدى أسداس 

 بة.ما قبل الضري
 
يكون تقدير التدفقات النقدية الصافية المقبواة )أو المدفوعة( على التصرف بأصل ما فـي نهايـة  .22

عمره اإلنتاجي، يكون عبارة عن المبلع ال ا تتوقو المنشأة الحصـول عليـ  مـن التصـرف باألصـل 
فـــي معاملـــة علـــى أســـا  تجـــارا بـــين األطـــراف المطلعـــة والرايبـــة بعـــد خصـــم التكـــاليف المقـــدرة 

 لتصرف.ل
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ُيحدددد تقدددير التدددفقات النقديددة الصددافية المقبوضددة )أو المدفوعددة( علددى التصددرف بأصددل مددا فددي نهايددة  .22
أندده لدددى  إسددتثناءعمددره اإلنتدداجي بطريقددة مماثلددة لقيمددة األصددل العادلددة مطروحددًا منهددا تكلفددة البيددع، ب

   -تقدير هذه التدفقات النقدية الصافية فإن:
ئدة في تاريخ التقدير لأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية المنشأة تستخدم األسعار السا (أ)

 عمرها اإلنتاجي والتي عملت في بل بروف مشابهة لتلك التي سيستخدم األصل فيها؛ و
المنشأة تعدل األسعار من أجل األثر الخاص بكل من الزيادات في األسعار المستقبلية نبرًا  (ب)

محددة في السعر المستقبلي، ولكن قامت تقديرات ات النخفاضللتضخم العام والزيادات أو اإل
أثر  إستثناءالمتواصل لأصل وسعر الخصم ب ستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية من اإل

التضخم العام، فإن المنشأة تستثني أيضًا هذا األثر من تقدير التدفقات النقدية الصافية على 
 التصرف. 

 
 األجنبية  للعمالتالتدفقات النقدية المستقبلية 

  

سددعر  إسددتخدامتقدددر التدددفقات النقديددة المسددتقبلية بالعملددة التددي سدديتم توليدددها بهددا وُتخصددم بعددد ذلددك ب .22
سدعر الصدرف الفدوري فدي تداريخ  إسدتخدامالخصم لمناسب لتلك العملة. تحول المنشأة القيمة الحاليدة ب

 .  ستخدامحساب قيمة اإل
 

 سعر الخصم
 

الســعر )األســعار( قبــل الاــريبة الــ ادالتي تعكــ  تقييمــات يكــون ســعر )أســعار( الخصــم عبــارة  .22
 -السوق لما يلي:

 القيمة الزمنية للنقود ممثلة بسعر الفائدة الحالي الخالي من المخاطرة؛ و (أ)
 المخاطر الخاصة باألصل والتي لم ُتعدل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وفقام لها.  (ب)

 

اليددة للقيمددة الزمنيددة للنقددود والمخدداطر الخاصددة باألصددل هددو السددعر الددذي يعكددس تقييمددات السددوق الح .22
العائد الذي يشترطه المستثمرون فيما لو أتيح لهدم اختيدار إسدتثمار يولدد تددفقات نقديدة للمبدالغ وتوقيتدًا 
وصدددورة عامدددة للمخددداطر تعدددادل تلدددك التدددي تتوقدددع المنشدددأة الحصدددول عليهدددا مدددن األصدددل، ويقددددر هدددذا 

مالت السوق الحالية لأصول المماثلة، إال أن سعر )أسدعار( الخصدم السعر من السعر الضمني معا
األصدددل ال يعكدددس )ال تعكدددس( المخددداطر التدددي تدددم تعدددديل تقدددديرات  إسدددتخدامالمسددتخدمة لقيددداس قيمدددة 

 ات مرتين. فتراضالتدفقات النقدية المستقبلية وفقًا لها، وبخالف ذلك فسيتم احتساب أثر بعض اإل
 

الخددداص باألصدددل مباشدددرة مدددن السدددوق، تسدددتخدم المنشدددأة بددددائل لتقددددير سدددعر حينمدددا ال يتدددوفر السدددعر  .28
 حول تقدير سعر الخصم في مثل هذه األحوال. إرشاد التطبيقالخصم، وهناك إرشادات إضافية في 
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 القيمة ألصل فردا وقياسها إنخفاضاإلعتراف بخسارة 
 

قياسدها لأصددل الفدردي، وقددد القيمددة و  إنخفداضمتطلبددات اإلعتدراف بخسددائر  25-26توضدح الفقدرات  .28
-22القيمة وقياسها بالنسبة لوحدات توليدد النقدد فدي الفقدرات  إنخفاضتم التعرض لإلعتراف بخسائر 

22  . 
 
أقـل مـن المبلـع المسـجل لـ ، يـتم تخفـيض المبلـع  سـتردادفقط في حال كان مبلع األصل القابـل لإل .16

 قيمة.  إنخفاضالتخفيض خسارة  ل ، ويعتبر ستردادالمسجل لألصل إلى المبلع القابل لإل
 
 القيمة على الفور في حالة الفائض أو في حالة العجز.  إنخفاضيجب اإلعتراف بخسارة  .11
 
القيمـة أكبـر مـن المبلـع المسـجل لألصـل المـرتبط بـ ،  إنخفاضحينما يكون المبلع المقدر لخسارة  .13

 ترط  لك.فعلى المنشأة أن تعترف باإللتزام فقط إ ا كان  ناك معيار آخر يش
 
)اإلطفـاء( لألصـل فـي فتـرات  سـتهالكقيمـة مـا، ُتعـدل مصـاريف اإل إنخفـاضبعد اإلعتراف بخسارة  .12

مستقبلية لتخصيص مبلع األصل المسجل المنق  مطروحام منـ  القيمـة المتبقيـة )إن وجـدت( علـى 
 أسا  منتظم طوال عمره اإلنتاجي المتبقي.

 
 وحدات توليد للنقد

طلبددات تحديددد وحدددة توليددد النقددد التددي ينتمددي األصددل لهددا وتحديددد المبلددغ مت 22-22توضددح الفقددرات  .22
 القيمة للوحدات المولدة للنقد.  إنخفاضالمسجل لوحدات توليد النقد واإلعتراف بخسائر 

 
 تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل

لألصــل  ســتردادل لإلقيمــة أصــل مــا، ُيقــدر األصــل القابــ إنخفــاضإ ا ُوجــد أا مؤشــر علــى إمكانيــة  .11
ــل  ســتردادالفــردا، وا  ا تعــ ر تقــدير المبلــع القابــل لإل ــع القاب لألصــل الفــردا، تحــدد المنشــأة المبل

 لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل )وحدة توليد النقد الخاصة باألصل(. ستردادلإل
 

 -ألصل فردي إذا: ستردادال يمكن تحديد المبلغ القابل لإل .20
األصل بحيو تكون قريبة من قيمته العادلة مطروحًا منها تكاليف  إستخدامقيمة تعذر تقدير  (أ)

المتواصل لأصل على  ستخدامالبيع )حينما يتعذر تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من اإل
 أنها غير ذات شأن على سبيل المثال(؛ و  

أتية من أصول أخرى ولم لم يولد األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عام عن تلك المت (ب)
 يكن قادرًا على توليد تدفقات نقدية بشكل فردي. 

 

فقط بالنسبة  ستردادوبالتالي المبلغ القابل لإل ستخداموفي مثل هذه الحاالت يمكن تحديد قيمة اإل
 لوحدة توليد النقد الخاصة باألصل. 
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هدددي أصدددغر مجموعدددة مدددن  ، فدددإن وحددددة توليدددد النقدددد الخاصدددة باألصدددل86كمدددا هدددو محددددد فدددي الفقدددرة  .22
وتولدددد تددددفقات نقديدددة واردة مسدددتقلة بشدددكل عدددام عددددن )ب( األصدددل )أ( األصدددول التدددي تشدددتمل علدددى 

التدددفقات النقديددة الددواردة مددن أصددول أخددرى أو مجموعددات أخددرى مددن األصددول. تنطددوي عمليددة تحديددد 
ذا لدددم يتسدددنى تحديددد د المبلدددغ القابدددل وحددددة توليدددد النقدددد الخاصدددة باألصدددل علدددى القيدددام بعمليدددة تقددددير، وا 

لأصل الفردي، تقوم المنشأة بتحديد أدندى إجمدالي أصدول يولدد تددفقات نقديدة واردة مسدتقلة  ستردادلإل
 بشكل عام. 

 
التدفقات النقدية الواردة هي عبارة عدن تددفقات واردة مدن النقدد ومعدادالت النقدد المقبوضدة مدن أطدراف  .08

نت التدفقات النقدية الواردة من أصدل مدا )أو مجموعدة خارجية بالنسبة للمنشأة. ولدى تحديد ما إذا كا
من األصدول( مسدتقلة بشدكل عدام عدن التددفقات النقديدة الدواردة مدن أصدول أخدرى )أو مجموعدات مدن 

الكيفيددة التددي تراقددب بهددا )أ( عدددة عوامددل بمددا فددي ذلددك  عتبدداراألصددول(، فددإن المنشددأة تأخددذ بعددين اإل
)ب( ج واألعمدددال والمواقدددع الفرديدددة والمنددداطق واألقددداليم( أو اإلدارة عمليدددات المنشدددأة )كخطدددوط اإلنتدددا

إرشددادات التنفيددذ تعطددي القددرارات المتعلقددة بمواصددلة عمليددات المنشددأة وأصددولها أو التصددرف بهددا  إتخدداذ
 .  على وحدة توليد النقد مثاالً 

 
و إ ا توافر سوق نشط للمخرجات التي ينتجها أصل أو مجموعة من األصـول، يحـدد  لـك األصـل أ .22

بعـض المـدخالت أو  إستخدامتلك المجموعة من األصول على أن دأنها وحدة توليد نقد حتى لو تم 
جميعها داخليـام. إ ا تـأثرت التـدفقات النقديـة الـواردة التـي يـتم توليـد ا مـن خـالل بواسـطة أصـل أو 

ول وحــدة توليــد نقــد بتســعير تحــويلي داخلــي، فعلــى المنشــأة أن تســتخدم أفاــل تقــدير لــإلدارة حــ
السعر )األسـعار( المسـتقبلية التـي يمكـن تحقيقهـا فـي معاملـة علـى أسـا  تجـارا لـدى تقـدير مـا 

   -يلي:
األصل أو بوحدة  إستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية الواردة المستخدمة في تحديد قيمة  (أ)

 توليد النقد؛ و
األصول أخرى  امإستخدالتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة المستخدمة في تحديد قيمة  (ب)

 أو وحدات توليد نقد أخرى متأثرة بالتسعير التحويلي الداخلي.
 
حتى لو كانت جميع المخرجات التي ينتجها أصل ما أو مجموعة من األصول أو بعضها مسدتخدمة  .06

من قبل وحدات أخدرى للمنشدأة )المنتجدات التدي تكدون فدي مرحلدة متوسدطة فدي عمليدة إنتداج مدا علدى 
ن هددذا األصددل أو هددذه المجموعددة مددن األصددول تشددكل وحدددة توليددد نقددد مسددتقلة فددي سددبيل المثددال(، فددإ

حددال اسددتطاعت المنشددأة بيددع المخرجددات فددي سددوق نشددط، ويرجددع السددبب فددي ذلددك إلددى أن األصددل أو 
مجموعددة األصددول يمكددن أن تولددد تدددفقات نقديددة واردة تكددون مسددتقلة بشددكل عددام عددن التدددفقات النقديددة 

المعلومددات بندداًء  إسددتخدامصددول أخددرى أو مجموعددة أخددرى مددن األصددول. لدددى الددواردة المتأتيددة مددن أ
علدى موازنددات تقديرية تقدديرات ماليددة تدرتبط بوحدددة توليدد نقددد كهدذه أو بددأي أصدل آخددر أو وحددة توليددد 
نقدد أخددرى متددأثرة بتسددعير تحددويلي داخلددي، تقددوم المنشددأة بتعددديل هددذه المعلومددات إذا لددم تعكددس أسددعار 

ية أفضل تقدير لإلدارة بشأن األسدعار المسدتقبلية التدي يمكدن تحقيقهدا فدي معاملدة علدى التحويل الداخل
 أساس تجاري. 

 
ُتحدد وحدات توليد النقد بصورة منتظمة من فترة إلى أخرى لنف  األصل أو األنـواع مـن األصـول،  .21

 ما لم الت يير مبررام. 
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لفدة عدن تلدك التدي تكدون فدي فتدرات سدابقة، إذا قررت المنشأة أن أصداًل مدا يعدود لوحددة توليدد نقدد مخت .04
أو أن أنددواع األصددول التددي يددتم تجميعهددا لوحدددة توليددد النقددد الخاصددة باألصددل قددد تغيددرت، فددإن الفقددرة 

قيمدة أو  إنخفداضتشترط تقديم إفصاحات حول وحدة توليد النقد في حال تدم اإلعتدراف بخسدارة  868
 عكسها لوحدة توليد النقد. 

 
 النقد توليدوالمبلع المسجل لوحدة  ستردادالمبلع القابل لإل

 

لوحددددة توليدددد النقدددد هدددو أعلدددى قيمدددة عادلدددة لوحددددة توليدددد النقدددد مطروحدددًا منهدددا  سدددتردادالمبلدددغ القابدددل لإل .05
لوحددة  سدتردادالخاصة بهدا، ومدن أجدل أغدراض تحديدد المبلدغ القابدل لإل ستخدامتكاليف البيع وقيمة اإل

 إلى أصل ما على أنها إشارة إلى وحدة توليد النقد.  28-68فقرات توليد نقد، تُقرأ أية إشارة في ال
 
ــل  .22 ــع القاب ــد المبل ــة تحدي ــى أســا  متســق مــو طريق ــد عل ــد النق ــع المســجل لوحــدة تولي ُيحــدد المبل

 لوحدة توليد النقد. ستردادلإل
 
 -المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد: .02

ها مباشرًة أو تخصيصها على أساس يتضمن مبلغًا مسجاًل فقط لتلك األصول التي يمكن ربط (أ)
معقول ومتسق بوحدة توليد النقد والتي ستولد تدفقات نقدية مستقبلية واردة مستخدمة في 

 الخاصة بوحدة توليد النقد؛ و ستخدامتحديد قيمة اإل
ال يشتمل على المبلغ المسجل ألي إلتزام معترف به ما لم يتعذر تحديد المبلغ القابل  (ب)

 توليد النقد دون النبر في هذا اإللتزام. لوحدة  ستردادلإل
 

الخاصة بوحدة  ستخدامويرجع ذلك إلى تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف البيع وقيمة اإل
من وحدة توليد النقد  جزءً التدفقات النقدية المرتبطة باألصول التي ال تعتبر  إستثناءتوليد النقد مع 

 (. 52و 48الفقرات  أنبرف بها )واإللتزامات التي تم اإلعترا
 
فمدن الضدروري أن تشدتمل وحددة توليدد  سدتردادحينمدا يدتم تجميدع األصدول مدن أجدل تقييمدات قابليدة اإل .00

تجدداه السددائد ذي العالقددة مددن التدددفقات إلالنقددد علددى جميددع األصددول التددي تولددد أو التددي كانددت تولددد ا
بالكامددل فددي الحددين الددذي  سددتردادنقددد قابلددة لإلالنقديددة الددواردة، وبخددالف ذلددك فقددد تبدددو وحدددة توليددد ال

مخطددط سددير تددزود شددجرة القددرارات التوضدديحية القيمددة قددد وقعددت بالفعددل.  إنخفدداضتكددون فيدده خسددارة 
 من وحدات توليد النقد.  جزءً عمليات يوضح كيفية التعامل مع األصول التي تعتبر 

 
 سددتردادلتحديددد المبلددغ القابددل لإل عتبددارقددد يلددزم أخددذ بعددض اإللتزامددات التددي تددم اإلعتددراف بهددا بعددين اإل .02

لوحدددة توليددد النقددد، وقددد يحدددو ذلددك إذا تطلددب التصددرف بوحدددة توليددد النقددد مددن المشددتري أن يضددمن 
اإللتزام، وفي هذه الحالة تكدون القيمدة العادلدة التدي تطدرح منهدا تكلفدة البيدع )أو التددفق النقددي المقددر 

عبددارة عدددن سددعر البيدددع المقدددر ألصدددول وحدددة توليدددد النقدددد مددن التصدددرف المطلددق( لوحددددة توليددد النقدددد 
واإللتزام معًا مطروحًا منها تكاليف التصدرف. وإلجدراء مقارندة هادفدة بدين المبلدغ المسدجل لوحددة توليدد 

الخدداص بهددا، ُيطددرح المبلددغ المسددجل لإللتددزام لدددى تحديددد كددل مددن قيمددة  سددتردادالنقددد والمبلددغ القابددل لإل
 ة توليد النقد والمبلغ المسجل الخاص بها. الخاصة بوحد ستخداماإل
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لوحدة توليدد النقدد أحياندًا بعدد النبدر فدي  ستردادألسباب تتعلق بالجانب العملي، ُيحدد المبلغ القابل لإل .28
من وحدة توليد النقد )الذمم المديندة أو األصدول الماليدة األخدرى علدى  جزءً األصول التي ال تعتبر )أ( 

لتزامددات التددي تددم اإلعتددراف بهددا )الددذمم الدائنددة والمعاشددات التقاعديددة وغيرهددا اإل)ب( سددبيل المثددال( أو 
من المخصصات على سبيل المثال(، وفي مثل هذه الحاالت يزداد المبلغ المسدجل لوحددة توليدد النقدد 

 من خالل المبلغ المسجل لتلك األصول ويقل من خالل المبلغ المسجل لتلك اإللتزامات(. 
 

 النقد توليدقيمة لوحدة ال إنخفاضخسارة 
 سـتردادالقيمة لوحدة توليد النقد فقط في حال كان المبلـع القابـل لإل إنخفاضيتم اإلعتراف بخسارة  .22

ــع المســجل للوحــدة. ُتخصــص خســارة  القيمــة لتخفــيض  إنخفــاضالخــاص بالوحــدة أقــل مــن المبل
المبلـع المسـجل لكـل  المبلع المسجل لألصول المولدة للنقد للوحـدة علـى أسـا  النسـب بنـاءم علـى
ــالع المســجلة كخســائر  ــى  إنخفــاضأصــل فــي الوحــدة. ُتعامــل  ــ ه التخفياــات فــي المب قيمــة عل

 .  11األصول الفردية ويتم اإلعتراف بها وفقام للفقرة 
 

، تخفــض المنشــأة المبلــع المســجل لألصــل 22القيمــة وفقــام للفقــرة  إنخفــاضلــدى تخفــيض خســارة  .26
 -دون أعلى قيمة لما يلي:

 ت  العادلة مطروحام منها تكلفة البيو )إ ا كانت قابلة للتحديد(؛ قيم (أ)

 الخاصة ب  )إ ا كانت قابلة للتحديد(؛ و ستخدامقيمة اإل (ب)

 صفر.  (ج)
 

القيمة وال ا كان خالفام ل لك سيخصص لألصل، يخصص على  إنخفاضيخصص مبلع خسارة 
 أسا  النسب لألصول األخرى المولدة للنقد الخاصة بالوحدة. 

 

نمـا يســا م أصـل ييــر مولــد للنقـد فــي وحـدة مولــدة للنقــد، تخصـص نســبة مـن المبلــع المســجل حي .21
ل لك األصل يير المولد للنقد للمبلع المسجل الخـاص بوحـدة توليـد النقـد قبـل تقـدير المبلـع القابـل 

 إنخفـاضلوحدة توليد النقد. يعك  المبلع المسجل لألصل يير المولد للنقد أيـة خسـائر  ستردادلإل
يمــة فــي تــاريخ إعــداد التقريــر والتــي تــم تحديــد ا بموجــب متطلبــات معيــار المحاســبة الــدولي فــي ق

 (.  62القطاع العام )
 
     -(:20الفقرة  أنبرألصل فردي ) ستردادإذا تعذر تحديد المبلغ القابل لإل .24

القيمة عن األصل إذا كان المبلغ المسجل الخاص به أكبر  إنخفاضيتم اإلعتراف بخسارة  (أ)
ونتائ  إجراءات التخصيص  ستخدامأعلى مقدار للقيمة العادلة له مطروحًا منها تكلفة اإل من

 ؛ و26-28المبنية في الفقرات 
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قيمة عن األصل إذا لم تنخفض قيمة الوحدة المولدة  إنخفاضال يتم اإلعتراف بأية خسارة  (ب)
لأصل التي تطرح  للنقد ذات العالقة، كما ينطبق ذلك أيضًا حتى لو كانت القيمة العادلة

 منها تكلفة البيع أقل من المبلغ المسجل له. 
 
فددي بعدددض الحددداالت، تسدداهم األصدددول غيدددر المولددددة للنقددد فدددي الوحددددات المولدددة للنقدددد، ويتطلدددب هدددذا  .25

قيمة على أصدل غيدر مولدد للنقدد،  إنخفاضختبار إلالمعيار، حيثما تحتوي وحدة مولدة للنقد خاضعة 
القيمددة بموجددب معيددار المحاسددبة الدددولي فددي  إنخفدداضللنقددد فيمددا يتعلددق ب اختبددار األصددل غيددر المولددد

(. يددتم تضددمين نسددبة مددن المبلددغ المسددجل لأصددل غيددر المولددد للنقددد، بعددد اختبددار 68القطدداع العددام )
القيمدددة، فدددي المبلدددغ المسدددجل لوحددددة توليدددد النقدددد، وتعكدددس النسدددبة الحدددد الدددذي تسددداهم فيددده  إنخفددداض

باألصددل غيدر المولددد للنقددد فددي الوحدددة المولددة للنقددد. وعليدده يددتم تخصدديص  إمكانيدات الخدمددة الخاصددة
قيمدة للوحدددة المولدددة للنقددد علدى أسدداس النسددب لجميددع األصدول المولدددة للنقددد فددي  إنخفدداضأيدة خسددارة 

. وال يتعددرض األصددل غيددر المولددد للنقددد 26الوحدددة المولدددة للنقددد مددع مراعدداة الحدددود الددواردة فددي الفقددرة 
القيمددة تتخطددى تلددك التددي تددم تحديدددها وفقددًا معيددار المحاسددبة الدددولي فددي  إنخفدداضخسددارة لمزيددد مددن 

 (.68القطاع العام )
 

حينما يضع األصل إمكانيات الخدمة في نشاط توليد نقد واحد أو أكثر وليس فدي أنشدطة غيدر مولددة  .22
 ه األحوال. للنقد، ترجع المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني الذي يتناول مثل هذ

 

، يـــتم اإلعتـــراف بـــاإللتزام عـــن أا مبلـــع  متبـــق  لخســـارة 21-22بعـــد تطبيـــق متطلبـــات الفقـــرات  .21
 قيمة لوحدة مولدة للنقد فقط إ ا كان  ناك معيار آخر يتطلب  لك.  إنخفاض

 

 القيمة إنخفاضعك  خسارة 
صدل أو الوحددة القيمة المعتدرف بهدا لأ إنخفاضمتطلبات عكس خسارة  885-22أوضحت الفقرات  .20

المولدة للنقد في فترات سابقة، وتستخدم هذه المتطلبات مصطلح "أصل" إال أنده ينطبدق بشدكل مماثدل 
على األصل الفردي أو وحدة توليدد النقدد. المتطلبدات اإلضدافية لأصدل الفدردي موضدحة فدي الفقدرات 

 .  888و 888ولوحدة توليد النقد في الفقرتين  882-882
 

 إنخفــاضكــل تــاريخ إعــداد تقــارير مــا إ ا كــان  نــاك أا مؤشــر علــى أن خســارة تقــيم المنشــأة فــي  .22
قيمة معترف بها في فترات سابقة ألصـل مـن الممكـن أنهـا مـا لـم تعـد موجـودة أو أنهـا انخفاـت، 

 ل لك األصل.  ستردادوا  ا وجد أا مؤشر كه ا، تقدر المنشأة المبلع القابل لإل
 

القيمـة المعتـرف بهـا فـي فتـرات  إنخفـاضعلـى أن خسـارة  لدى تقيـيم مـا إ ا كـان  نـاك أا مؤشـر .200
ســابقة ألصــل مــن الممكــن أنهــا مــا لــم تعــد موجــودة أو أنهــا انخفاــت، تأخــ  المنشــأة المؤشــرات 

 على أقل تقدير. عتبارلية بعين اإلالتا
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 المصادر الخارجية للمعلومات
 

 رتفاعام كبيرام خالل الفترة؛ إرتفاع القيمة السوقية لألصل إ (أ)
دوت ت يرات  امة  ات أثر موات  على المنشأة أثناء الفترة، أو ستحدت في المستقبل ح (ب)

قتصادية أو القانونية التي تعمل فيها المنشأة إلالقريب في البيئة التقنية أو السوقية أو ا
 أو في السوق ال ا يخصص ل  األصل؛ و

خالل  ستثماراتعلى اإلسعر الفائدة السوقي أو األسعار السوقية األخرى للعائد  إنخفاض (ج)
ات على سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة نخفااالفترة، ويرج  أن تؤثر   ه اإل 

 زيادةم كبيرة؛ و سترداداألصل وأن تزيد مبلع األصل القابل لإل إستخدام
 

 المصادر الداخلية للمعلومات                                    
على المنشأة أثناء الفترة، أو توقو حدوثها في حدوت ت يرات  امة  ات أثر موات   (د)

المستقبل القريب إلى الحد ال ا أو بالطريقة التي يستخدم فيها األصل أو يتوقو أن يتم 
  بها، وتشمل   ه الت يرات التكاليف التي يتم تكبد ا أثناء الفترة لتعزيز أو إستخدام

 لها األصل؛ و تحسين أداء األصل أو إعادة  يكلة العملية التي ينتمي
قرار باستئناف إنشاء األصل ال ا تم وقف  سابقا قبل إستكمال  أو قبل أن يصب  جا ز  )د أ(

 لإلستخدام؛ و
توفر أدلة من تقارير معدة داخليام تشير إلى أن أداء األصل اسقتصادا أفال من المتوقو  ) ـ(  

 أو سيصب  ك لك. 
 

بشدددكل أساسدددي  888القيمدددة فدددي الفقدددرة  نخفددداضإالمحتمدددل فدددي خسدددارة  نخفددداضتعكدددس مؤشدددرات اإل .888
 .  65القيمة المحتملة في الفقرة  إنخفاضمؤشرات خسارة 

 

قيمددة معتدرف بهددا ألصددل مددن الممكددن أنهددا مددا لددم  إنخفدداضإذا كدان هندداك أي مؤشددر علددى أن خسددارة  .886
أو ضددرورة مراجعددة العمددر اإلنتدداجي المتبقددي )أ( تعددد موجددودة أو أنهددا انخفضددت، فقددد يشددير ذلددك إلددى 

القيمددة المتبقيددة وتعددديلها وفقددًا للمعيددار الددذي ينطبددق علددى )ج( )اإلطفدداء( أو  سددتهالكطريقددة اإل)ب( 
ن لم ُتعكس خسارة   القيمة لأصل.     إنخفاضاألصل حتى وا 

 

القيمة المعترف بها في فترات سابقة لألصل فقط في حـال كـان  نـاك ت يـر  إنخفاضُتعك  خسارة  .201
 إنخفــاضنظــرام ألن آخــر خســارة  ســتردادلتحديــد مبلــع األصــل القابــل لإلفــي التقــديرات المســتخدمة 

قيمــة قــد تــم اإلعتــراف بهــا، وا  ا كــان الحــال كــ لك، تــتم زيــادة المبلــع المســجل لألصــل إلــى المبلــع 
 القيمة.  إنخفاض، وتكون   ه الزيادة عكسام لخسارة ستردادالقابل لإل
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أو  سدتخدامكانيدات الخدمدة المقددرة لأصدل إمدا مدن اإلالقيمة زيادة في إم إنخفاضيمثل عكس خسارة  .884

قيمة لذلك األصدل، ويطلدب  إنخفاضمن البيع وذلك من تاريخ آخر مرة اعترفت فيها المنشأة بخسارة 
مددن المنشددأة أن تحدددد التغيددر فددي التقددديرات التددي تتسددبب بالزيددادة فددي إمكانيددات الخدمددة المقدددرة، أمددا 

 -يرات فتشمل:األمثلة على التغيرات في التقد
مبنيًا  سترداد)أي ما إذا المبلغ القابل لإل ستردادالتغير في األساس الخاص بالمبلغ القابل لإل (أ)

 (؛ أو ستخدامعلى القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع أو قيمة اإل
ان التغير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أو في سعر الخصم، إذا ك (ب)

 مبنيًا على القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ أو ستردادالمبلغ القابل لإل
تغير في تقدير عناصر القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع، إذا كان المبلغ القابل  (ج)

 . ستخداممبنيًا على قيمة اإل ستردادلإل
 

لمسجل لأصدل بكدل فقدط ألن القيمدة الحاليدة األصل أكبر من المبلغ ا إستخداميمكن أن تصبح قيمة  .885
للتدفقات النقدية المستقبلية الواردة تزداد كلما دنا موعدها، ومن جاندب آخدر لدم تشدهد إمكانيدات خدمدة 

القيمدة لمجدرد مدرور الوقدت )يسدمى أحياندًا عكدس  إنخفداضاألصل أية زيادة، ولذلك ال ُتعكس خسارة 
ن أصبح مبلغ األصل القاب  أعلى من المبلغ المسجل له. ستردادل لإلالخصم( حتى وا 

 
 قيمة ألصل فردا ال إنخفاضعك  خسارة 

قيمــة عــن  إنخفــاضينب ــي أس يزيــد المبلــع المســجل الــ ا زاد ألصــل منســوب إلــى عكــ  خســارة  .202
 إنخفــاضأو اإلطفــاء( لــو أن خســارة  ســتهالكالمبلــع المســجل الــ ا كــان ســيتم تحديــده )صــافي اإل

 عن األصل في السنوات السابقة.  القيمة لم يتم اإلعتراف
 

أي زيددادة فددي المبلددغ المسددجل ألصددل علددى المبلددغ المسددجل الددذي كددان سدديتم تحديددده )صددافي اإلطفدداء  .882
القيمدددة لددم يدددتم اإلعتددراف بهددا عدددن األصددل تعتبدددر إعددادة تقيددديم.  إنخفدداض( لددو أن خسدددارة سددتهالكواإل

 عيار الذي يسري على األصل. وللمحاسبة على إعادة التقييم المذكورة، تطبق المنشأة الم
 

القيمة عن األصل على الفور في حالة الفـائض أو فـي حالـة  إنخفاضيتم اإلعتراف بعك  خسارة  .202
 العجز.

 

)اإلطفــاء( لألصــل فــي  ســتهالكالقيمــة تعــدل مصــاريف اإل إنخفــاضبعــد اإلعتــراف بعكــ  خســارة  .202
وتطـرح منـ  القيمـة المتبقيـة فترات مستقبلية لتخصيص مبلع األصل المسجل ال ا تمت مراجعتـ ، 
 )إن وجدت(، على أسا  منتظم على مدى عمره اإلنتاجي المتبقي. 

 
 القيمة لوحدة توليد النقد  إنخفاضعك  خسارة 

ــد النقــد، ُيخصــص ألصــول الوحــدة  إنخفــاضُيخصــص عكــ  لخســارة  .220 قيمــة الخاصــة بوحــدة تولي
ألصـول. وتعامـل  ـ ه الزيـادات فـي المولدة للنقد علـى أسـا  النسـب مـو المبـالع المسـجلة لتلـك ا

القيمـــة لألصـــول الفرديـــة ويـــتم  إنخفـــاضالمبـــالع المســـجلة علـــى أنهـــا عمليـــات عكـــ  لخســـائر 
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. س يخصــص أا جــزء مــن مبلــع العكــ  المــ كور ألصــل ييــر 202اإلعتــراف بهــا بموجــب الفقــرة 
 مولد للنقد يسا م في إمكانيات الخدمة لوحدة توليد نقد. 

 
، س تــتم زيــادة 220قيمــة لوحـدة توليــد النقــد وفقــام للفقــرة  إنخفــاضارة لـدى تخصــيص عكــ  لخســ .222

   -المبلع األصل المسجل على أو دون ما يلي:
 )إ ا كان قابالم للتحديد(؛ و ستردادمبل   القابل لإل (أ)
( لو لم يتم اإلعتراف ستهالكالمبلع المسجل ال ا كان سيتم تحديده )صافي اإلطفاء واإل (ب)

 ة لألصل في الفترات السابقة.القيم إنخفاضبخسارة 
 

يتم تخصيص مبلع عك  خسارة إنخفاض القيمة وال ا خالفام ل لك سيتم تخصيصها لألصل 
 بشكل تناسبي مو األصول األخرى في الوحدة.

 

 إعادة تحديد األصول
تحدت عملية إعادة تحديد أصل من أصل مولد للنقد إلى أصـل ييـر مولـد للنقـد أو مـن أصـل ييـر  .226

د إلى أصل مولد للنقد فقط عنـدما فقـط حينمـا تتـوافر أدلـة وااـحة تفيـد أن عمليـة إعـادة مولد للنق
ــار  ــى اختب ــد بحــد  اتهــا بالاــرورة إل ــد مناســبة، وس تــؤدا إعــادة التحدي قيمــة أو  إنخفــاضالتحدي

قيمة. عند تاريخ إعداد التقارير ال ا يعقب إعـادة التحديـد، علـى المنشـأة  إنخفاضعك  لخسارة 
 . 62على أقل تقدير المؤشرات الواردة في الفقرة  عتباربعين اإلأن تاو 

 
هنددداك أحدددوال تقدددرر فيهدددا منشدددآت القطددداع العدددام أنددده مدددن المناسدددب إعدددادة تحديدددد األصدددل المولدددد للنقدددد  .886

كأصدددل غيدددر مولدددد للنقدددد، فعلدددى سدددبيل المثدددال، أنشدددأت منشدددأة بالدرجدددة األولدددى لمعالجدددة الفضدددالت 
ناعية بأسدددعار تجاريدددة وقدددد اسدددتخدمت الطاقدددة الفائضدددة لمعالجدددة الصدددناعية الناتجدددة مدددن منشدددأة صددد

الفضالت الصادرة عن إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي رسوم على ذلدك، ثدم أقفلدت 
المنشدددأة الصدددناعية مدددؤخرًا وفدددي المسدددتقبل سددديتم تطدددوير الموقدددع ألغدددراض المسددداكن الحكوميدددة لدددذوي 

شدأة الصدناعية قدررت منشدأة القطداع العدام إعدادة تحديدد منشدأة الدخل المحدود، وعلى ضوء إقفدال المن
 معالجة الفضالت كأصل مولد للنقد. 

 

 اإلفصاح
تفص  المنشأة عن المعايير التي واعتها لتمييز األصول المولدة للنقد عن األصول ييـر المولـدة  .223

 للنقد.     
 
 -تفص  المنشأة عما يلي لكل فئة من األصول: .222

القيمة المعترف ب  في حالة الزيادة أو العجز خالل الفترة وبند  إنخفاضمبلع خسائر  (أ)
القيمة  إنخفاض)بنود( السطر الخاصة ببيان األداء المالي ال ا أدرجت في  خسائر 

 الم كورة. 
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القيمة المعترف بها في حالة الزيادة أو العجز خالل  إنخفاضمبلع عمليات عك  خسائر  (ب)
 إنخفاضببيان األداء المالي التي تم عك  خسائر الفترة وبند )بنود( السطر الخاصة 

 القيمة في .
 
باألصدل يكمدن فدي توليدد  حتفدابقد ال يتضح في بعض الحاالت ما إذا كدان الهددف األساسدي مدن اإل .882

عائدددد تجددداري، حيدددو أن هدددذا القدددرار يلدددزم لتحديدددد مدددا إذا كدددان يجدددب تطبيدددق هدددذا المعيدددار أم معيدددار 
اإلفصدداح عددن المعددايير المسددتخدمة  884(. تتطلددب الفقددرة 68م )المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددا

 لتمييز األصول المولدة للنقد عن األصول غير المولدة للنقد. 
 
فئة األصول عبارة عن تجميع ألصول ذات طبيعدة أو وبيفدة متشدابهة فدي عمليدات منشدأة مدا تبهدر  .882

 في بند مستقل لغرض اإلفصاح في البيانات المالية. 
 
مددع معلومددات أخددرى تددم اإلفصدداح عنهددا لفئددة مددن  885المعلومددات المطلوبددة فددي الفقددرة  يمكددن تقددديم .880

األصول، فقد تكون هذه المعلومات على سبيل المثال مشمولة في مطابقة المبلغ المسدجل للممتلكدات 
والمصددانع والمعدددات فددي بدايددة الفتددرة ونهايتهددا وفقددًا لمددا يتطلبدده معيددار المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع 

 (.  82عام )ال
 
المنشــأة التــي تعــد تقــارير بمعلومــات قطاعيــة بموجــب معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  .222

، تفصـ  عمـا يلـي لكـل قطـاع تـم إعـداد تقـارير حولـ  بنـاءم إعداد التقـارير حـول القطاعـات" "، 22
 -على صي ة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة:

 ب  في حالة الزيادة أو العجز خالل الفترة؛ والقيمة المعترف  إنخفاضمبلع خسائر  (أ)
القيمة المعترف بها في حالة الزيادة أو العجز خالل  إنخفاضمبلع عمليات عك  خسائر  (ب)

 الفترة. 
 
قيمـة كبيـرة معتـرف بهـا أو تـم عكسـها خـالل الفتـرة  إنخفـاضتفص  المنشأة عما يلي لكل خسـارة  .260

 -مولد للنقد أو وحدة توليد النقد:لألصل ال
 القيمة أو عكسها؛  إنخفاضألحدات واألحوال التي أدت إلى اإلعتراف بخسائر ا (أ)
 ؛القيمة المعترف ب  أو ال ا تم عكس  إنخفاضمبلع خسارة  (ب)
  -بالنسبة لألصول المولدة للنقد: (ج)

 طبيعة األصل؛ و (2)
القطاع ال ا تم إعداد تقارير حول  وال ا ينتمي ل  األصل، بناءم على صي ة إعداد  (6)

لخاصة بالمنشأة إ ا أعدت المنشأة تقرير معلومات قطاعية وفقام لمعيار التقارير ا
 (.22المحاسبة الدولي في القطاع العام )

 -بالنسبة لوحدة توليد النقد: (د)
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وصف لوحدة توليد النقد )مثل ما إ ا كانت خط إنتاج أو مصنو أو عملية تجارية أو  (2)
 منطقة ج رافية، أو قطاع تم إعداد تقرير حول (؛ 

قيمة معترف ب  أو تم عكس  بواسطة فئة من األصول، وا  ا  إنخفاضلع خسارة مب (6)
أعدت المنشأة تقارير حول معومات قطاعية وفقام لمعيار المحاسبة الدولي في 

عداد (، من خالل قطاع تم إعداد تقارير حول  بناءم على صي ة إ22القطاع العام )
 التقارير الخاصة بالمنشأة؛ و

د ت ير وحدة توليد النقد من  آخر تقدير لمبلع  وحدة توليد النقد تجميو أصول لتحدي (1)
)إن وجد(، ووصف لكل من الطريقة الحالية والسابقة لتجميو  ستردادالقابل لإل

 األصول، وأسباب ت يير طريقة تحديد وحدة توليد النقد.
 

ا تكلفة البيو أو قيمة بقيمت  العادلة مطروحام منه ستردادما إ ا كان مبلع األصل القابل لإل ) ـ( 
 الخاصة ب ؛  ستخداماإل

األسا  المستخدم في تحديد القيمة العادلة مطروحام منها تكلفة البيو )مثل ما إ ا ُحددت  (و)
عبارة عن  ستردادالقيمة العادلة من خالل الرجوع إلى سوق نشط( إ ا كان المبلع القابل لإل

   ؛ والقيمة العادلة مطروحام منها تكلفة البيو
سعر )أسعار( الخصم المستخدم في التقدير الحالي والتقدير السابق )إن وجد( لقيمة  (ز)

 .ستخدامعبارة عن قيمة اإل ستردادإ ا كان المبلع القابل لإل ستخداماإل
 
جمــالي عمليــات  إنخفــاضتفصــ  المنشــأة عــن المعلومــات التاليــة عــن خســائر  .262 القيمــة اإلجماليــة وا 

ف بهــا خــالل الفتــرة التــي لــم يــتم اإلفصــاح عــن معلومــات القيمــة المعتــر  إنخفــاضعكــ  خســائر 
 .260حولها وفقام للفقرة 

القيمة وفئات األصول الرئيسة المتأثرة  إنخفاضفئات األصول الرئيسة المتأثرة بخسائر  (أ)
 القيمة؛ و إنخفاضبعمليات عك  خسائر 

وعمليات عك  القيمة  إنخفاضاألحدات واألحوال الرئيسة التي أدت إلى اإلعتراف بخسائر  (ب)
 القيمة الم كورة.  إنخفاضخسائر 

 
 سددتردادات المسددتخدمة فددي تحديددد مبلددغ األصددول القابددل لإلفتراضددتُنصددح المنشددأة باإلفصدداح عددن اإل .866

تتطلددب مددن المنشددأة عددن المعلومددات المتعلقددة بالتقددديرات المسددتخدمة  866خددالل الفتددرة، ولكددن الفقددرة 
حينمددا يكددون أصددل غيددر ملمددوس ذو عمددر إنتدداجي  سددتردادإلفدي قيدداس مبلددغ وحدددة توليددد النقددد القابددل ل

 غير محدد مشمواًل في المبلغ المسجل لتلك الوحدة. 
 

بوحدات توليد  الخاصة ستردادقيا  المبالع القابلة لإلفي اإلفصاح عن التقديرات المستخدمة 
 نافعة يير محددةالنقد التي تحتوا على أصول يير ملموسة  ات أعمار 

 
) ــ( لكـل وحـدة توليـد نقـد يكـون المبلـع -أة عـن المعلومـات التـي تتطلبهـا الفـروع )أ(تفص  المنشـ .261

المسجل ألصولها ييـر الملموسـة  ات األعمـار اإلنتاجيـة ييـر المحـددة المخصصـة لتلـك الوحـدة، 
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األعمــار اإلنتاجيــة  يكــون كبيــرام مقارنــةم مــو إجمــالي المبلــع المســجل لألصــول ييــر الملموســة  ات
 -:يير المحددة

المبلع المسجل لألصول يير الملموسة  ات األعمار اإلنتاجية يير المحددة المخصصة  (أ)
 للوحدة؛ 

أو  ستخدامبناءم علي  )أا قيمة اإل سترداداألسا  ال ا تم تحديد مبلع الوحدة القابل لإل (ب)
 القيمة العادلة مطروحام منها تكلفة البيو(؛ 

 -:ستخداممبنيام على قيمة اإل ستردادإ ا كان مبلع الوحدة القابل لإل (ج)
أساسي اعتمدت علي  اإلدارة في توقعات التدفق النقدا الخاص  إفتراضوصف لكل  (2)

ات فتراابها عن الفترة التي ت طيها معظم الموازنات التقديريةدالتوقعات. اإل
حساسام  ستردادات التي يكون مبلع الوحدة القابل لإلفتراااألساسية  ي تلك اإل

 إلى أبعد حد؛  بالنسبة لها
أساسي سواء  إفتراضوصف ألسلوب اإلدارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة لكل  (6)

كانت   ه القيمة )القيم( تعك  تجربة سابقة أو، إ ا كان  لك مناسبام، كانت متسقة 
مو مصادر المعلومات الخارجية و، إ ا لم يكن الحال ك لك، كيفية وسبب اختالفها 

 ة أو مصادر المعلومات الخارجية؛ عن التجربة السابق

 الفترة التي واعت اإلدارة لها توقعات تدفقات نقدية قائمة على موازنات تقديريةد (1)
سنوات لوحدة توليد  2توقعات مالية أقرتها اإلدارة، وحينما تستخدم فترة تزيد على 
 ؛النقد يتم اإلفصاح عن تواي  سبب تبرير تلك الفترة األطول

تخدم سستقراء توقعات التدفقات النقدية خارج الفترة الم طاة بآخر معدل النمو المس (3)
أا معدل نمو يتجاوز متوسط معدل  إستخدامالتوقعات، ومبرر  الموازنات التقديريةد

النمو طويل األجل للمنتجات أو الصناعات أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها 
 المنشأة أو للسوق ال ا ُخصصت ل  الوحدة؛ و

 أسعار( الخصم المطبقة على توقعات التدفق النقدا.سعر ) (2)

الطريقة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيو إ ا كان مبلع  (د)
مبنيام على القيمة العادلة التي يطرح منها سعر البيو، وتم أياام  ستردادالوحدة القابل لإل

يد القيمة العادلة التي يطرح منها سعر البيو اإلفصاح عن المعلومات التالية إ ا لم يتم تحد
  -سعر السوق الملحوظ للوحدة: إستخدامب

 أساسي اعتمدت اإلدارة علي  في تحديد ا للقيمة العادلة التي  إفتراضوصف لكل  (2)
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ات التي يكون مبلع فترااات األساسية  ي تلك اإلفترااتطرح منها تكلفة البيو. اإل
 اسام بالنسبة لها إلى أبعد حد؛ و حس ستردادالوحدة القابل لإل

 أساسي سواءم  إفتراضوصف ألسلوب اإلدارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة لكل  (6)
كانت   ه القيمة )القيم( تعك  تجربة سابقة أو، إ ا كان  لك مناسبام، كانت متسقة 
ا مو مصادر المعلومات الخارجية و، إ ا لم يكن الحال ك لك، كيفية وسبب اختالفه

 عن التجربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية.
 

إ ا تم تحديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيو بإستخدام تقديرات التدفق 
 النقدا المخصوم، ينب ي اإلفصاح أياا عن المعلومات التالية: 

 الفترة التي قامت خاللها اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية؛ (2)
 مستخدم إلستنتاج تقديرات التدفق النقدا؛ ومعدل النمو ال (6)
 معدل )معدست( الخصم المطبقة على تقديرات التدفق النقدا.  (1)

ات األساسية التي اعتمدت اإلدارة فترااإ ا كان الت ير الممكن على نحو معقول في اإل ) ـ(  
لمسجل سيؤدا إلى تجاوز مبلع الوحدة ا ستردادعليها في تحديد مبلع الوحدة القابل لإل

 -:ستردادلمبل ها القابل لإل

 عن المبلع المسجل؛ و ستردادالمبلع ال ا يزيد ب  مبلع الوحدة القابل لإل (2)

 األساسي؛ و فتراضالقيمة المعينة لإل (6)

األساسي بعد دمد  فتراضالمبلع ال ا يجب أن تت ير من خالل  القيمة المعينة لإل (1)
حتى  ستردادالمبلع القابل لإلأية آثار ناتجة في مت يرات أخرى مستخدمة لقيا  

 مساويام لمبل ها المسجل.  سترداديكون مبلع الوحدة القابل لإل
 

ــر  .263 ــة يي ــر الملموســة  ات األعمــار اإلنتاجي ــع المســجل لألصــول يي ــو المبل إ ا كــان بعــض أو جمي
المحــددة مخصصــام للعديــد مــن وحــدات توليــد النقــد، وكــان المبلــع المخصــص علــى  ــ ا النحــو لكــل 

ر كبير مقارنةم مـو إجمـالي مبلـع المنشـأة المسـجل لألصـول ييـر الملموسـة  ات األعمـار وحدة يي
اإلنتاجية يير المحـددة، يجـب اإلفصـاح عـن  ـ ه الحقيقـة باإلاـافة إلـى إجمـالي المبلـع المسـجل 
لألصــــول ييــــر الملموســــة  ات األعمــــار اإلنتاجيــــة ييــــر المحــــددة المخصــــص لتلــــك الوحــــدات. 

ألا مــن تلــك الوحــدات مبنيــة علــى  ســتردادالمبــالع القابلــة لإل)أ(  ا كانــت وباإلاــافة إلــى  لــك، إ
ــراض ــر الملموســة  ات األعمــار )ب( ات( إفترااــ) إفت ــع المســجل لألصــول يي وكــان إجمــالي المبل

اإلنتاجية يير المحـددة المخصـص لهـا كبيـرام مقارنـةم مـو إجمـالي مبلـع المنشـأة المسـجل لألصـول 
اإلنتاجيــة ييــر المحــددة فعلــى المنشــأة اإلفصــاح عــن  ــ ه الحقيقــة  ييــر الملموســة  ات األعمــار

   -باإلاافة إلى ما يلي:
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إجمالي المبلع المسجل لألصول يير الملموسة  ات األعمار اإلنتاجية يير المحددة  (أ)
 المخصص لتلك الوحدات؛ 

 ات( األساسي؛ فتراا)اإل فتراضوصف لإل (ب)
ات( األساسي فتراا)اإل فتراض( المعينة لإلوصف ألسلوب اإلدارة في تحديد القيمة )القيم (ج)

كانت   ه القيمة )القيم( تعك  تجربة سابقة أو، إ ا كان  لك مناسبام، كانت متسقة  سواءم 
مو مصادر المعلومات الخارجية و، إ ا لم يكن الحال ك لك، كيفية وسبب اختالفها عن 

 التجربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية؛ 
ات( األساسي سيؤدا إلى فتراا)اإل فتراضت ير الممكن على نحو معقول في اإلإ ا كان ال (د)

 -:ستردادتجاوز مبالع الوحدة المسجلة لمبال ها القابلة لإل
 عن إجمالي مبال ها المسجلة؛  ستردادالمبلع ال ا تزيد ب  مبالع الوحدة القابلة لإل (2)
 ؛ وات( األساسيفتراا)لإل فتراضالقيمة )القيم( المعينة لإل (6)
ات( فتراا)لإل فتراضالمبلع ال ا يجب أن تت ير من خالل  القيمة )القيم( المعينة لإل (1)

األساسي بعد دمد أية آثار ناتجة في مت يرات أخرى مستخدمة لقيا  المبلع القابل 
 مساويةم لمبال ها المسجلة.  ستردادحتى تكون مبالع الوحدة القابلة لإل ستردادلإل

 

سدتخداميمكن ترحيل و  .865 أحددو حسداب مفصدل علدى اإلطدالق تدم القيدام بده الفتدرة السدابقة للمبلدغ القابدل  ا 
القيمددة للوحدددة فددي الفتددرة  إنخفدداض، وذلددك فددي اختبددار 62لوحدددة توليددد النقددد بموجددب الفقددرة  سددتردادلإل

الحاليددة شددريطة اإللتددزام بمعددايير معينددة، وحينمددا يكددون الحددال كددذلك تددرتبط المعلومددات المتعلقددة بتلددك 
بالحسددداب المرحدددل للمبلدددغ  864و 866ة والتدددي تددددم  فدددي اإلفصددداحات التدددي تتطلبهدددا الفقرتدددان الوحددد

 .  ستردادالقابل لإل
 

     النفا تاريخ 
على المنشأة تطبيق   ا المعيار على البيانات الماليـة السـنوية التـي ت طـي الفتـرات التـي تبـدأ فـي  .262

بكر، أمـا إ ا قامـت المنشـأة بتطبيـق  ـ ا أو بعد   ا التاريخ. ويشجو التطبيق الم 6002إبريل  2
 يجب عليها اإلفصاح عن  لك.    6002إبريل  2المعيار للفترات التي تبدأ قبل 

 

"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع عن طريق  200و 62أ.  تم تعديل الفقرتين 262
بأثر مستقبلي للبيانات المالية  . وتطبق المنشأة تلك التعديالت6020الصادرة في يناير العام"

. ومن المحب  التطبيق في فترة 6022يناير 2السنوية التي ت طي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 30و 62و 21و 26مبكرة إ ا طبقت المنشأة أياا في نف  الوقت التعديالت على الفقرات 

في القطاع أ من معيار المحاسبة الدولي 202و 22و 21ب و26أ و26و 26و 22و 21و
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، فإنها ينب ي أن تفص  6022يناير 2. وا  ا طبقت المنشأة التعديالت لفترة تبدأ قبل22العام 
 عن تلك الحقيقة. 

 

 "التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"عن طريق  261تم تعديل الفقرةب. 262
نات المالية السنوية التي ت طي للبياتطبق المنشأة  لك التعديل . و 6020الصادرة في يناير

. ومن المحب  تطبيق   ا التعديل في فترة مبكرة. وا  ا 6022يناير 2الفترات التي تبدأ في أو بعد
 ، فإنها ينب ي أن تفص  عن تلك الحقيقة.6022يناير 2طبقت المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل

 
)ح(. وينب ي أن تطبق المنشأة  لك 6فقرة ال 12ج. عدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام262

. وا  ا 6022ابريل 2التعديل للبيانات المالية السنوية التي ت طي الفترات التي تبدأ في أو بعد
، فإن  6022إبريل 2لفترة تبدأ قبل 12طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 رة.ينب ي أياا تطبيق التعديل على تلك الفترة المبك
 

حينمددا تتبنددى منشددأة أسدداس االسددتحقاق المحاسددبي وفددق تعريددف معددايير المحاسددبة الدوليددة فددي القطدداع  .862
العدام لده ألغدراض إعددداد التقدارير الماليدة عقدب تدداريخ السدريان المدذكور فدإن هددذا المعيدار ُيطبدق علددى 

أو بعددددددده. لتددددددي تبدددددددأ بتدددددداريخ التبندددددديالبيانددددددات الماليددددددة السددددددنوية للمنشددددددأة التددددددي تغطددددددي الفتددددددرات ا
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 الملحق أ
 إرشادات التطبيق

 لكنها ال تشّكل جزءً منه.  62ترافق إرشادات التطبيق هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 المستخدمةقيمة الأساليب القيمة الحالية لقيا   إستخدام
تؤلف وحدة اإلرشادات تستخدم مصطلح )أصل(، إال أنه ينطبق على مجموعة األصول التي إن هذه 

 توليد النقد. 
 

 عناصر قياس القيمة الحالية
  -تبين العناصر التالية مجتمعًة الفروق االقتصادية بين األصول المولدة للنقد: 8تطبيق

تقدير للتدفق النقدي المستقبلي أو، في الحاالت األكثر تعقيدًا، مجموعة من التدفقات  (أ)
 األصل؛ النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من 

 توقعات حول التباينات الممكنة في مبلغ أو توقيت هذه التدفقات النقدية؛  (ب)
 القيمة الزمنية للنقود ممثلة بسعر الفائدة للسوق الحالي الخالي من المخاطرة؛  (ج)
 سعر تحمل الشك المالزم لأصل؛ و (د)

كون في السوق عوامل أخرى، غير قابلة للتحديد أحيانًا، )مثل السيولة( يبينها المشار  )هد( 
 في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من األصل.

 
أي منهما لتقدير قيمة  إستخداميقابل هذا الملحق أسلوبين لحساب القيمة الحالية ويمكن  6تطبيق

أصل بناًء على األحوال، وبموجب األسلوب التقليدي فإن التعديالت الخاصة  إستخدام
متضمنة في سعر الخصم، وبموجب أسلوب  8ب( إلى)هد( الموضحة في الفقرة أبالعوامل )

التدفق النقدي المتوقع فإن العوامل )ب( و)د( و)هد( تؤدي إلى تعديالت لدى التوصل إلى 
التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة وفقًا للمخاطر. وأيًا كان األسلوب الذي تتبناه المنشأة في 

التباينات في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية، فينبغي أن تبيان التوقعات حول 
تكون النتيجة عبارًة عن تبيان  للقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية، أي 

 المتوسط المرجح لجميع النتائ  الممكنة.
 

 مبادئ عامة 
سعار الفائدة من موقف إلى آخر بناًء ستتباين األساليب المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية وأ 6تطبيق

على األحوال المحيطة باألصل قيد البحو، إال أن المبادئ العامة التالية تحكم تطبيق أي 
 -أساليب قيمة حالية في قياس األصول:
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ات المتسقة مع فتراضينبغي أن تعكس أسعار الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية اإل (أ)
ات فتراضقات النقدية المقدرة، وبخالف ذلك فإن آثار بعض اإلتلك األساسية في التدف

ستحسب مرتين أو سيتم تجاهلها. على سبيل المثال، يمكن تطبيق سعر خصم بواقع 
على تدفقات نقدية تعاقدية لذمة مدينة عن قرض، حيو تعكس األسعار توقعات  86%

 إستخدامينة. ال ينبغي حول حاالت عدم السداد المستقبلية من القروض ذات السمات المع
لخصم التدفقات النقدية المتوقعة ألن هذه التدفقات النقدية  %86نفس السعر والذي يبلغ 

 ات حول حاالت عدم السداد المستقبلية. فتراضتعكس اإل
ينبغي أال تتأثر التدفقات النقدية وأسعار الخصم المقدرة بالتحيز وبالعوامل غير المرتبطة  (ب)

، فعلى سبيل المثال يؤدي الذكر المتعمد لصافي التدفقات النقدية باألصل موضوع البحو
المتوقعة بما هو أقل من قيمتها الفعلية من أجل تحسين الربح المستقبلي الباهر ألصل ما 

 إلى تحيز في القياس.   
ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية وأسعر الخصم المقدرة نطاق النتائ  الممكنة وليس الحد  (ج)

 و األدنى الممكن لمبلغ مرجح بعينه. األعلى أ
 

 أساليب التدفق النقدي التقليدية والمتوقعة للقيمة الحالية 
 التقليدا األسلوب
استخدمت تطبيقات المحاسبة للقيمة الحالية بشكل  تقليدي مجموعة منفردة من التدفقات  4تطبيق

المخاطر، والواقع النقدية المقدرة وسعر خصم منفرد، يوصف غالبًا بأنه السعر المتناسب مع 
أن األسلوب التقليدي يفترض أن تقليد سعر الخصم المنفرد يمكن أن ُيدم  جميع التوقعات 
حول التدفقات النقدية المستقبلية وعالوة المخاطر المناسبة، ولذلك فإن األسلوب التقليدي 

 نتقاء سعر الخصم.إيركز بشكل كبير على 
 

الحبة األصول القابلة للتمييز في السوق، يكون في بعض األحوال كتلك التي يمكن فيها م 5تطبيق
األسلوب التقليدي سهل التطبيق نسبيًا، وبالنسبة لأصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية 

 . %86فإنها متسقة مع الطريقة التي يصف بها مشاركو السوق األصول كما في سند بقيمة 
 

لى بعض مشاكل القياس المعقدة إال أن األسلوب التقليدي قد ال يتطرق بشكل مناسب إ 2تطبيق
كقياس األصول غير المالية والتي ال يوجد لها سوق للبند أو للبند القابل للمقارنة. يتطلب 

أصل موجود في  –البحو المالئم للسعر المتناسب مع المخاطرة تحلياًل لبندين على األقل 
م المناسب سعر الخص إستنتاجالسوق وله سعر فائدة ملحوب وتم قياس األصل. يجب 

للتدفقات النقدية التي تقاس من السعر الملحوب للفائدة في ذلك األصل اآلخر، وللتوصل إلى 
، يجب أن تكون سمات التدفقات النقدية لأصل اآلخر مماثلة لتلك الخاصة ستنتاجذلك اإل

 -باألصل الذي يتم قياسه، ولذلك يجب على من يقوم بالقياس القيام بما يلي:
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 ة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها؛ تحديد مجموع (أ)
 له سمات تدفقات نقدية متماثلة؛  تحديد أصل آخر في السوق يبدو أن (ب)
مقارنة مجموعات التدفق النقدي من البندين لضمان تماثلهما )على سبيل المثال هل كل  (ج)

مجموعة منهما عبارة عن تدفقات نقدية أو هل إحداهما تعاقدية واألخرى تدفق نقدي 
 ؟(؛ ومقدر

تقييم ما إذا كان هناك عنصر في بند غير باهر في اآلخر )على سبيل المثال هل  (د)
 أحدهما أقل سيولة من اآلخر؟(؛ و

)هد( تقييم ما إذا كان من المرجح أن تتصرف )أي تتباين( مجموعتا التدفق النقدي بطريقة مماثلة 
 في تغيير األوضاع االقتصادية. 

 
 أسلوب التدفق النقدا المتوقو

يكون أسلوب التدفق النقدي المتوقع في بعض المواقف أداة قياس أكثر فاعلية من األسلوب  2تطبيق
التقليدي، ولدى تطوير عملية قياس، يستخدم أسلوب التدفق النقدي المتوقع جميع التوقعات 
حول التدفقات النقدية الممكنة بداًل من التدفق النقدي الوحيد األكثر رجحانًا. فعلى سبيل 

وحدة  688وحدة عملة أو  688أو  8وحدة عملة 888يمكن أن يكون التدفق النقدي المثال 
على التوالي، والتدفق النقدي المتوقع  %68و %28و %88ت نسب تبلغ إحتماالعملة مع 

وحدة عملة، وبالتالي فإن أسلوب التدفق النقدي المتوقع يختلف عن األسلوب  668يبلغ 
تحليل المباشر للتدفقات النقدية موضوع البحو وعلى التقليدي من خالل التركيز على ال

 ات المستخدمة في القياس تكون صريحة أكثر.فتراضبيانات باإل
 

أساليب القيمة الحالية حينما يكون توقيت التدفقات  إستخداميتيح أسلوب التدفق النقدي أيضًا  0تطبيق
وحدة نقد خالل  8888النقدية مشكوكًا فيه، فعلى سبيل المثال يمكن قبض تدفق نقدي بقيمة 

على  %68و %28و %88ت نسب تبلغ إحتماالسنة واحدة أو سنتين أو ثالو سنوات مع 
 التوالي. يبين المثال أدناه حساب القيمة الحالية المتوقعة في هذه الحالة.

 

وحدة نقد خالل  8888القيمة الحالية التي تبلغ 
 .%5سنة واحدة بنسبة تبلغ 

  وحدة نقد 256260

 وحدة نقد 25264 %88 لحتمااإل
وحدة نقد خالل  8888القيمة الحالية التي تبلغ 

 .% 5265سنتين بنسبة تبلغ 
  وحدة نقد 286226

 وحدة نقد 548224 %28 حتمالاإل
وحدة نقد خالل  8888القيمة الحالية التي تبلغ 
 .% 5258ثالو سنوات بنسبة تبلغ 

  وحدة نقد 058228

 نقدوحدة  655240 %68 حتمالاإل
 وحدة نقد 026262  القيمة الحالية المتوقعة

                

                                                 
 ة بوحدات العملة.في هذا المثال وغيره من األمثلة تم التعبير عن المبالغ النقدي  1
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وحدة نقد عن الفكرة التقليدية للتقدير  026262تختلف القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ  2تطبيق
(. يتطلب حساب القيمة الحالية %28بنسبة  إحتمالوحدة نقد ) 286226األفضل البالغ 

خاذ قرارًا بشأن توقيت التدفق النقدي الذي الممكن الذي التقليدية المطبق في هذا المثال ات
ه وبالتالي فإنه ال يعكس إمكانيات توقيتات أخرى، ويرجع ذلك إلى أن سعر إستخداميجب 

 الخصم في حساب القيمة الحالية التقليدية ال يمكن أن يعكس الشكوك في التوقيت. 
 

فق النقدي المتوقع. يشير تساؤل ت في عنصر أساسي خاص بأسلوب التدحتماالاإل إستخدام 88تطبيق
ت لتقديرات شخصية للغاية يشير في الواقع إلى دقة أكبر من إحتماالحول ما إذا كان تحديد 

أ( يتطلب 2الموجودة، إال أن التطبيق الصحيح لأسلوب التقليدي )كما هو موضح في الفقرة 
ية في حساب أسلوب نفس التقديرات ويتطلب اللجوء إلى التقدير الشخصي دون توفير شفاف

 التدفق النقدي المتوقع. 
 

تعمل العديد من التقديرات التي تم تطويرها في الممارسة الحالية على إدماج عناصر  88تطبيق
التدفقات النقدية المتوقعة بشكل غير رسمي، وباإلضافة إلى ذلك فإن المحاسبين غالبًا ما 

ت التدفقات إحتماالل معلومات محدودة حو  إستخدامتعترضهم الحاجة إلى قياس أصل ب
  -النقدية الممكنة، فعلى سبيل المثال قد يجد المحاسب نفسه في مواجهة المواقف التالية:

وحدة نقد ولكن ليس هناك مبلغ آخر  658وحدة نقد و 58يتراوح المبلغ المقدر بين  (أ)
ضمن هذا النطاق له أرجحية أكثر من مبلغ آخر، وبناًء على هذه المعلومات 

 [؛ 6( 658+58وحدة نقد ]) 858كون التدفق النقدي المتوقع المقدر المحدودة، ي
وحدة نقد والمبلغ األكثر ترجيحًا هو  658وحدة نقد و 58يتراوح المبلغ المقدر بين  (ب)

ت المنسوبة إلى كل مبلغ غير معروفة. بناًء على حتماالوحدة نقد ولكن اإل 888
وحدة نقد  866266وقع المقدر تلك المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقدي المت

 [؛ أو6( 58+888+658])
 إحتمالوحدة نقد ) 58( أو %88 إحتمالوحدة نقد ) 58سيكون المبلغ المقدر  (ج)

(. بناء على تلك المعلومات المحدودة، %28 إحتمالوحدة نقد ) 888( أو 68%
 (+8268×658) (+8288×58وحدة نقد ]) 848يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر 

([. وفي كل حالة يرجح أن يعطي التدفق النقدي المتوقع المقدر تقديرًا 8228×888)
من الحد األدنى على األرجح أو مبلغ الحد األعلى حينما  ستخدامأفضل لقيمة اإل

 يؤخذ وحده.
 

يخضع تطبيق أسلوب تدفق نقدي متوقع لقيد التكلفة المتدنية، وفي بعض الحاالت تتوفر  86تطبيق
لكم كبير من المعلومات وقد تتمكن من تطوير العديد من سيناريوهات  لمنشأة إمكانية وصول

التدفق النقدي، وفي حاالت أخرى قد ال تتمكن المنشأة من تطوير ما هو أكثر من بيانات 
عامة حوول تنوع التدفقات النقدية دون تكبد تكلفة كبيرة. على المنشأة أن توازن تكلفة 

بل الموثوقية اإلضافية التي ستعود بها المعلومات الحصول على معلومات إضافية في مقا
 على عملية القياس. 
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يدعي البعض أن أساليب التدفق النقدي المتوقع غير مناسبة لقياس بند منفرد أو بند له عدد  86تطبيق
 إحتمالمحدد من النتائ  الممكنة، وهم يضربون مثااًل حول أصل له نتيجتان ممكنتان: 

حتمالوحدات نقد و  88ي سيكون بأن التدفق النقد %28بنسبة  بأن التدفق  %88بنسبة  ا 
وحدة نقد، وهم يالحبون أن التدفق النقدي المتوقع في ذلك المثال  8888النقدي سيكون 

وحدة نقد وينتقدون تلك النتيجة على أساس أنها ال تمثل أيًا من المبلغين الذين  828يبلغ 
 يمكن دفعهما في النهاية. 

 
أكيد الذي تم إيضاحه للتو تعكس تعارضًا مع هدف القياس، فإذا كان التأكيدات مثل الت 84تطبيق

الهدف هو تجميع التكاليف التي سيتم تكبدها، فقد ال تعطي التدفقات النقدية المتوقعة تقديرًا 
صادقًا من حيو التمثيل للتكلفة المتوقعة، إال أن هذا المعيار معني بقياس مبلغ األصل 

في هذا المثال فليس من المرجح أن  ستردادغ األصل القابل لإل، أما مبلستردادالقابل لإل
وحدات نقدية رغم أن ذلك هو التدفق النقدية األكثر رجوحًا، ويرجع ذلك إلى أن  88يكون 
وحدات نقد ال يدم  الشك المتعلق بالتدفق النقدي في قياس األصل، وبدال من  88قياس 

لو أنه تدفق نقدي مؤكد، وليس هناك من منشأة ذلك ُيمثل التدفق النقدي المشكوك فيه كما 
 وحدات نقد. 88تقدم على بيع أصل بهذه السمات لقاء 

 
 سعر الخصم

األصل، ينبغي أال تعكس أسعار  إستخدامأيما كان األسلوب الذي تتبناه المنشأة لقياس قيمة  85تطبيق
النقدية المقدرة الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات 

 ات مرتين. فتراضوفقًا لها، وبخالف ذلك فسيحسب أثر بعض اإل
 

حينما ال يتوفر السعر الخاص باألصل مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة بدائل لتقدير  82تطبيق
سعر الخصم، أما الغرض من ذلك فهو تقدير تقييم السوق الخاص باألمور التالية قدر 

  -اإلمكان:
 نقود للفترات حتى نهاية العمر اإلنتاجي لأصل؛ والقيمة الزمنية لل (أ)
وذلك إلى الحد الذي لم تؤدي فيه هذه  8العوامل )ب( و)د( و)هد( الموضحة في الفقرة أ (ب)

 العوامل إلى تعديالت في التوصل إلى التدفقات النقدية المقدرة.
 
ادها لمثل هذا كنقطة بداية في إعد عتباريمكن أن تأخذ المنشأة األسعار التالية بعين اإل 82تطبيق

 -التقدير:
أساليب مثل نموذج تسعير  إستخدامالمتوسط المرجح لتكلفة رأس مال المنشأة المحدد ب (أ)

 األصول الرأسمالية؛ 
 قتراض المتزايد للمنشأة؛ وإلسعر ا (ب)
 قتراض السوقية األخرى.إلأسعار ا (ج)
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  -إال أن هذه األسعار يجب أن تخضع للتعديل: 80تطبيق
بها السوق مخاطر محددة مرتبطة بالتدفقات النقدية حتى تعكس الطريقة التي يقيم  (أ)

 المقدرة لأصل؛ و
األسعار التي ال تتعلق بالتدفقات النقدية المقدرة لأصل أو التي تم  إستثناءحتى يتم  (ب)

تعديل التدفقات النقدية المقدرة وفقًا لها، وينبغي أخذ مخاطر مثل مخاطر الدولة 
 . عتبارومخاطر العملة ومخاطر السعر بعين اإل

 

معدل الخصم مستقل عن الهيكل الرأسمالي للمنشأة والطريقة التي مولت بها المنشأة عملية  82تطبيق
شراء األصل ألن التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عن األصل ال تعتمد على 

 الطريقة التي مولت بها المنشأة عملية شراء األصل. 
 

صم المستخدم هو سعر ما قبل الضريبة، ولذلك عندما أن يكون سعر الخ 20تتطلب الفقرة  68تطبيق
يكون األساس المستخدم لتقدير سعر الخصم هو سعر ما بعد الضريبة، ُيعدل ذلك األساس 

 ليعكس سعر ما قبل الضريبة. 
 

األصل، إال أن المنشأة  إستخدامتستخدم المنشأة في العادة سعر خصم منفرد لتقدير قيمة  68تطبيق
 ستخدامة لفترات مستقبلية مختلفة وذلك حيثما تكون قيمة اإلتستخدم أسعار خصم منفصل

 حساسة بالنسبة للفرق في المخاطر لفترات مختلفة أو هيكل أجل أسعار الفائدة.
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 )الملحق ب( 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   028 

 الملحق ب
 التعديالت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى

 

ل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) كما  اض قيمة األصول ال ير مولدة للنقد""إنخف( 62ُعدِّّ
 يلي )النص المح وف مشطوب بخط والنص الجديد تحت  خط(.

 

 -:2و 2تم تعديل الفقرتين رقم 
 23تطبق منشآت القطاع العام التي تحتفظ بأصول مولدة للنقد كما  و محدد في الفقرة  .5

سبة الدولي في القطاع معيار المحا ( "إنخفاض قيمة األصول"12معيار المحاسبة الدولي )
على تلك األصول. تطبق منشآت  "إنخفاض قيمة األصول ال ير مولدة للنقد"( 62العام  )

القطاع العام التي تحتفب بأصول مولدة للنقد متطلبات هذا المعيار على األصول الغير مولدة 
 للنقد.

 
يها في معيار آخر من يستثني هذا المعيار من نطاقه إنخفاض قيمة األصول التي تم التطرق إل .2

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. تطبق مشاريع األعمال الحكومية معيار المحاسبة 
وبالتالي ال تسري عليها أحكام هذا المعيار. تطبق منشآت  "إنخفاض قيمة األصول" 62الدولي 

معيار المحاسبة  (62معيار المحاسبة الدولي )القطاع العام غير مشاريع األعمال الحكومية 
على أصولها المولدة للنقد وتطبق هذا المعيار على أصولها غير  62الدولي في القطاع العام

 نطاق هذا المعيار بإسهاب.   86وحتى الفقرة  2المولدة للنقد. تفسر الفقرات من الفقرة 
 

 -:23تم تعديل الفقرة رقم 
من أجل  دف تحقيق أساسي  و  لتوليدها األصول المولدة للنقد عبارة عن أصول يتم اإلحتفاظ ب

 عائد تجارا.  توليد
 

  -:22تم ح ف الفقرة رقم 
. األصول المولدة للنقد هي تلك األصول التي يتم اإلحتفاب بها لتوليد عائد تجاري. يولد األصل عائدًا 82

اب بأصل لتوليد تجاريًا حينما يستخدم بطريقة متسقة مع تلك التي تتبناها منشأة ربحية. يشير اإلحتف
"عائد تجاري" إلى أن المنشأة تنوي توليد تدفقات نقدية واردة موجبة من األصل )أو من الوحدة التي 
 يعتبر األصل جزًء منها( وكسب عائد يعكس المخاطر التي تنطوي عليها عملية اإلحتفاب باألصل.

 

 -ُأايفت الفقرات التالية:
ل التي يتم اإلحتفاب بها من أجل تحقيق هدف أساسي هو . األصول المولدة للنقد هي تلك األصو 82

توليد عائد تجاري. يولد األصل عائدًا تجاريًا حينما يستخدم بطريقة متسقة مع تلك التي تتبناها 
منشأة ربحية. يشير اإلحتفاب بأصل لتوليد "عائد تجاري" إلى أن المنشأة تنوي توليد تدفقات نقدية 

من وحدة توليد النقد التي يعتبر األصل جزًء منها( وكسب عائد تجاري واردة موجبة من األصل )أو 
يعكس المخاطر التي تنطوي عليها عملية اإلحتفاب باألصل. يمكن اإلحتفاب باألصل من أجل 
تحقيق هدف أساسي يتمثل في توليد عائد تجاري رغم أنه ال يحقق ذلك الهدف خالل فترة إعداد 

ذلك يمكن أن يكون األصل أصاًل غير مولد للنقد رغم أنه قد يكون  تقارير معينة. وعلى العكس من
في حالة تعادل أو يكون مولدًا لعائد تجاري أثناء فترة إعداد تقارير معينة. ما لم ُيذكر خالف ذلك 
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فإن اإلشارة إلى "أصل" أو "أصول" في الفقرات التالية من هذا المعيار تعتبر إشارات إلى "أصل 
 دة للنقد".)أصول( غير مول

 
هناك عدد من األحوال التي يمكن أن تحتفب بها منشآت القطاع العام بأصول من أجل تحقيق هدف  . 82

أساسي هو توليد عائد تجاري رغم أن غالبية األصول ال يتم اإلحتفاب بها لهذا الغرض، فعلى سبيل 
كن أن تعمل األصول المولدة المثال يمكن أن يستخدم مستشفى مبنًى للمرضى الذين يدفعون الرسوم. يم

للنقد في القطاع العام بشكل مستقل عن األصول غير المولدة للنقد للمنشأة، فعلى سبيل المثال يمكن 
 أن يكسب قسم تسجيل العقارات رسوم تسجيل أراض  بشكل مستقل عن دائرة األراضي.

  
به بالدرجة األولى ألغراض تقديم  يمكن أن يولد أصل في بعض الحاالت تدفقات نقدية رغم أنه محتفب . 80

الخدمة، فعلى سبيل المثال تعمل منشأة للتخلص من المخلفات على ضمان التخلص اآلمن من 
المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات الحكومية إال أن هذه المنشأة تعال  أيضًا كمية صغيرة من 

اري، وتعتبر معالجة مخلفات المخلفات الطبية الناتجة من مستشفيات خاصة على أساس تج
المستشفيات الخاصة أمرًا عارضًا بالنسبة ألنشطة المنشأة وال يمكن تمييز األصول التي تولد التدفقات 

 النقدية عن األصول غير المولدة للنقد. 
 
في حاالت أخرى، يمكن أن يولد األصل تدفقات نقدية وأن يستخدم أيضًا ألغراض غير أغراض توليد  . 82

أجنحة ُتستخدم تسعٌة منها تستخدم للمرضى  88د فعلى سبيل المثال هناك مستشفًى حكومي فيه النق
الذين يدفعون الرسوم على أساس تجاري ويستخدم الجناح األخير للمرضى الذين ال يدفعون الرسوم، 

افق ويستخدم المرضى في كال النوعين من األجنحة مرافق المستشفى األخرى إستخدامًا مشتركًا )مر 
العمليات على سبيل المثال(، وال بد من أخذ الحد الذي يتم به اإلحتفاب باألصل بهدف توفير عائد 
تجاري بعين اإلعتبار لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تطبق المنشأة أحكام هذا المعيار أو معيار المحاسبة 

ا، كما هو الحال في هذا . إذ"إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد"( 62الدولي في القطاع العام )
المثال، كان العنصر غير المولد للنقد عنصرًا غير ذي أهمية بالنسبة للترتيب ككل، تطبق المنشأة 

 ( بداًل من هذا المعيار. 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )
 
توليد عائد قد ال يتضح في بعض الحاالت ما إذا كان الهدف األساسي من اإلحتفاب بأصل هو  . 68

تجاري، ومن الضروري في مثل هذه الحاالت تقييم أهمية التدفقات النقدية، وقد يصعب تحديد ما إذا 
كان الحد الذي يولد به األصل التدفقات النقدية هامًا جدًا بحيو يصبح هذا المعيار قاباًل للتطبيق بداًل 

إجراء عملية تقدير لتحديد المعيار الذي (. ال بد من 62من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )
يجب تطبيقه. تضع المنشأة معايير حتى تتمكن من إجراء عملية التقدير بشكل متواصل متسق وفقًا 
لتعريف تعريف األصول المولدة للنقد واألصول غير المولدة للنقد ووفقًا لإلرشادات ذات العالقة في 

هد من المنشأة اإلفصاح عن المعايير المستخدمة في 22هد. تتطلب الفقرة 82أ إلى 82الفقرات من 
إجراء عملية التقدير المذكورة، ولكن بالنبر إلى األهداف اإلجمالية لمعبم منشآت القطاع العام عدا 
عن مشاريع األعمال الحكومية فإن اإلفتراض الذي يبهر إلى حيز الوجود هو أن األصول غير مولدة 

 (. 68لمحاسبة الدولي في القطاع العام )للنقد ولذلك فسينطبق معيار ا

 (ب )الملحق 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
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 (ب )الملحق 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   026 

 -بخط أسود يامق: 12تمت إعادة تحديد الفقرة 
تحدت عملية إعادة تحديد أصل من أصل مولد للنقد إلى أصل يير مولد للنقد أو من أصل يير  .28

مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد فقط عندما فقط حينما تتوافر أدلة وااحة تفيد أن عملية إعادة 
يد مناسبة، وس تؤدا إعادة التحديد بحد  اتها بالارورة إلى اختبار إنخفاض قيمة أو التحد

عك  لخسارة إنخفاض قيمة، وبدسم من  لك فإن اإلشارة إلى اختبار إنخفاض القيمة أو عك  
خسارة إنخفاض قيمة تنشأ، على أقل تقدير، من اإلشارات المدرجة التي تنطبق على األصل بعد 

  يد.إعادة التحد
 

  -أايفت الفقرات التالية:
هناك أحوال يمكن أن تقرر فيها منشآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد أصل غير مولد  .26

للنقد كأصل مولد للنقد، فعلى سبيل المثال أنشأت منشأة معالجة فضالت بالدرجة األولى لمعالجة 
ل المحدود دون تقاضي رسوم على ذلك، الفضالت الصناعية الناتجة من إسكان حكومي لذوي الدخ

ثم ُهدم ذلك اإلسكان وتم تطوير موقعه لأغراض الصناعية ولتجارة البيع بالتجزئة وقد قرر أن 
المنشأة في المستقبل ستستخدم لمعالجة الفضالت الصناعية بأسعار تجارية، فقررت منشأة قطاع 

 فضالت كأصل مولد للنقد.   عام على ضوء هذا القرار إعادة تحديد منشأة معالجة ال
 

تفص  المنشأة عن المعايير التي واعتها المنشأة لتمييز األصول يير المولدة للنقد عن األصول . أ26
 المولدة للنقد.

 

 -ُعدلت الفقرات التالية في أسا  اإلستنتاجات:
على أنها القيمة  ( من المنشأة أن تحدد قيمة اإلستخدام62يتطلب معيار المحاسبة الدولي ) . 5إستنتاج

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن يتم اشتقاقها من اإلستخدام المتواصل لأصل 
أو وحدة توليد النقد ومن التصرف بها في نهاية عمرها اإلنتاجي. إمكانيات خدمة األصول 

معيار المحاسبة قبلية. المولدة للنقد ُتعكس من خالل قدرتها على توليد التدفقات النقدية المست
قائم على معيار المحاسبة  "إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد"( 62الدولي في القطاع العام )

معيار المحاسبة الدولي في  (62معيار المحاسبة الدولي ). تسري متطلبات (62الدولي )
بل منشآت القطاع على األصول المولدة للنقد التي يتم اإلحتفاب بها منم ق  62القطاع العام 

معيار  (62معيار المحاسبة الدولي )العام، ويتطلب هذا المعيار من المنشآت أن تطبق 
للمحاسبة على إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد  (62المحاسبة الدولي في القطاع العام )

 في القطاع العام. 
 

 -ح فت الفقرات التالية من أسا  اإلستنتاجات:
هذا المعيار التعامل مع إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد بموجب معيار المحاسبة . يتطلب 68إستنتاج

( على الممتلكات والمصانع والمعدات 62(. ينطبق معيار المحاسبة الدولي )62الدولي )
المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها، ولذلك ال يعفي هذا المعيار الممتلكات والمصانع والمعدات 

 والمسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها من اختبار إنخفاض القيمة.      المولدة للنقد 
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    024 62لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال أساس اإلستنتاجات

 أسا  اإلستنتاجات
 

 لكنه ال يشّكل جزءً منه.  62يرافق أساس اإلستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

التي أجرا ا  نتيجة التحسينات 62التطورات التي طرأت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 6003مجل  معايير المحاسبة الدولية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة في عام 

 

 المقدمة
إن برنام  مقاربة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية  .8إستنتاج

جلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق في القطاع العام هو عنصر هام في برنام  عمل الم
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق والمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيو يكون مناسبًا لمنشآت 

 القطاع العام. 
 

دولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أصدر مجلس معايير المحاسبة ال .6إستنتاج
، وقد نص معيار 6884في ديسمبر عام  "إنخفاض قيمة األصول غير المولدة للنقد" 68

على اإلجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا انخفض  68المحاسبة الدولي في القطاع العام
اإلعتراف بإنخفاض القيمة وكيفية قياسها. معبم األصول  األصل غير المولد للنقد وحدد كيفية

في القطاع العام غير مولدة للنقد وقد أدت متطلبات اإلعتراف والقياس التي وضعت إلى عدد 
عن معيار المحاسبة الدولي  68من اإلختالفات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "إنخفاض قيمة األصول". 62
 

 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكورالحاجة إلى م
)أ(  62القارئين إلى معيار المحاسبة الدولي  68ُيرجع معيار المحاسبة الدولي القطاع العام  .6إستنتاج

وللمحاسبة على اإلعتراف بأية خسارة )ب( لتحديد ما إذا انخفضت قيمة األصول المولدة للنقد 
صول عليها من دم  المتطلبات واإلرشادات المتعلقة إنخفاض قيمة وقياسها. وهناك فوائد يتم الح

باألصول المولدة للنقد في إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد في معيار المحاسبة الدولي في 
 62القطاع العام بحيو ال تضطر منشآت القطاع العام إلى الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي 

د، وباإلضافة إلى ذلك فهناك عدد من مسائل القطاع حينما يكون لدى المنشأة أصول مولدة للنق
 -العام المرتبطة بإنخفاض القيمة وهي تشمل ما يلي:

ما إذا كانت الممتلكات والمصانع والمعدات المولدة للنقد مسجلة بموجب نموذج إعادة  (أ)
"الممتلكات والمصانع والمعدات"  82التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 جب أن تكون ضمن النطاق؛ ي
 تمييز األصول المولدة للنقد واألصول غير المولدة للنقد؛  (ب)
 إعادة تحديد األصول المولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد والعكس بالعكس؛ و (ج)
 المعالجة إلنخفاض القيمة وذلك لأصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد النقد.  (د)

 

نع والمعدات المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها واألصول غير الملموسة التي إستثناء الممتلكات والمصا
 يُعاد تقييمها بشكل منتبم بالقيمة العادلة من النطاق

الممتلكات والمصانع والمعدات  68يستثني نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .4إستنتاج
ييم في معيار المحاسبة الدولي في المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التق
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  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأساس اإلستنتاجات   025 

 68. يفيد أساس اإلستنتاجات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 82القطاع العام 
بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يرى أن األصول المسجلة بالمبالغ 

 82دولي في القطاع العام المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة ال
تسجيلها بمبلغ ال يختلف اختالفًا كبيرًا  )أ(  نتبام لضمانإلسيعاد تقييمها بدرجة كافية من ا

إنخفاض في القيمة سيؤخذ بعين )ب( عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير وأن أي 
ي القطاع العام بعين اإلعتبار في التقييم. ولذلك فقد أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية ف

اإلعتبار مسألة ما إذا كان اإلستثناء على نطاق مماثل ينبغي أن تكون مشمولة في معيار 
 المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور.

 
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الممتلكات والمصانع والمعدات المحتفب  .5إستنتاج

، وأخذ بعين اإلعتبار 62ييم تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي بها على نموذج إعادة التق
وجهة النبر القائلة بأن اإلرشادات المتعلقة بتحديد خسائر إنخفاض القيمة لهذه األصول ستكون 
مناسبة لمنشآت القطاع العام ذات األصول التي تكون وفق نموذج إعادة التقييم، وأشار مجلس 

، في 62في القطاع العام أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  معايير المحاسبة الدولية
الحاالت التي تكون فيها القيمة العادلة لبند من الممتلكات والمصانع والمعدات هي قيمته السوقية، 
إلى أن الحد األقصى لمبلغ خسارة إنخفاض القيمة هو عبارة عن تكاليف التصرف. وُذكر في أساس 

ما يلي "يرى مجلس معايير المحاسبة  68معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام اإلستنتاجات ل
الدولية في القطاع العام، في أغلب الحاالت، أنها لن تكون كبيرة وأنه، من وجهة نبر عملية، ليس 
من الضروري قياس مبلغ الخدمة لأصل القابل لإلسترداد وليس من الضروري اإلعتراف بخسارة 

قيمة عن تكاليف التصرف باألصل غير المولد للنقد"، كما يرى المجلس أنه من غير إنخفاض ال
 المرجح أن تكون تكاليف التصرف كبيرة لأصول المولدة للنقد. 

 
بالنسبة لأصول المتخصصة المولدة للنقد والتي ال تشتق فيها القيمة العادلة من القيمة السوقية،  .2إستنتاج

قدر قابلية اإلسترداد من خالل قيمة اإلستخدام، ونبرًا ألن قيمة يتطلب معيار المحاسبة الدولي أن ت
اإلستخدام مبنية على توقع التدفق النقدي فإنها يمكن أن أكبر أو أقل بكثير من المبلغ المسجل، 
ويكون هذا التحليل ذا صلة في القطاع العام أيضًا، إال أنه من غير المؤكد ما إذا كانت منشآت 

 تحتفب بأصول متخصصة تطابق تعريف األصل المولد للنقد في هذا المعيار.القطاع العام التي 
 

يثبت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على رأيه القائل بأنه من الصعب جدًا فرض  .2إستنتاج
متطلب يقضي باختبار إنخفاض القيمة باإلضافة إلى المتطلب الحالي في معيار المحاسبة الدولي 

والذي يقضي بإعادة تقييم األصول بدرجة كافية من االنتبام لضمان تسجيلها  82م في القطاع العا
بمبلغ ال يختلف اختالفًا كبيرًا عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير، ولذلك وفي المحصلة خلص 

اع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن االتساق مع معيار المحاسبة الدولي في القط
، وأن الممتلكات 62يجب أن تكون له أولوية على المقاربة مع معيار المحاسبة الدولي  68العام 

والمصانع والمعدات المسجلة على نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لكات نسجامًا مع األسلوب المستخدم مع الممتإيجب أن تستثنى من نطاق هذا المعيار.  82

والمصانع والمعدات فإن األصول غير الملموسة التي يعاد تقييمها بالقيمة العادلة بشكل منتبم 
 تستثنى أيضًا من النطاق. 

 
 إستثناء الشهرة من المرجع

بإنخفاض )أ( على العديد من المتطلبات واإلرشادات المتعلقة  62يشتمل معيار المحاسبة الدولي   .0إستنتاج
واختبار الوحدات المولدة للنقد ذات الشهرة )ج( للوحدات المولدة للنقد وتخصيص الشهرة )ب( القيمة 
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بالنسبة إلنخفاض القيمة. درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسألة ما إذا كان 
ينبغي أن تكون الشهرة في نطاق هذا المعيار، ولم يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

اآلن معيار محاسبة دولي في القطاع العام يتناول اندماجات منشآت ويرى أنه من  القطاع العام إلى
المرجح أن يبرز عدد من المسائل المحددة المتعلقة بالقطاع العام حينما تحدو اندماجات منشآت 
قطاع عام: وبشكل خاص ما إذا كان يمكن دائمًا تحديد المنشأة المشترية في اندماجات منشآت 

م. وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الشهرة ال ينبغي القطاع العا
 6أن تكون ضمن نطاق هذا المعيار. بموجب تسلسل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يتم تحويل المستخدمين إلى  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات العالقة التي تتناول إنخفاض قيمة الشهرة، مع  متطلبات

تخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد واختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد ذات 
 الشهرة.

 
 التمييز بين األصول المولدة لنقد واألصول غير المولدة للنقد

محاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن بعض األصول تتمتع بمالمح توليد أشار مجلس معايير ال .2إستنتاج
النقد ومالمح عدم توليد النقد أيضًا، وقد نبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
مسألة ما إذا كان يجب أن يتبنى أسلوبًا قائمًا على العناصر يحدد عناصر األصول المولدة للنقد 

مولدة للنقد ويخضعها لمعالجات مختلفة. رد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وغير ال
هذا األسلوب نبرًا إلعتبارات التكاليف والمنافع، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

مكانية القطاع العام إلى أن األصول في القطاع العام تكون غير مولدة للنقد بشكل عام وأن تحليل إ
الخدمة الخاص بها هو األساس المفضل إلنخفاض القيمة، وبالتالي يتضمن هذا المعيار إفتراضًا 

وهو أن األصول التي تكون مولدة للنقد وغير مولدة للنقد في الوقت ذاته  80قاباًل للدحض في الفقرة 
 ينبغي أن يتم التعامل معها على أنها أصول غير مولدة للنقد. 

 
 اض القيمة: القيمة السوقية لأسهممؤشرات إنخف

نبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في مسألة ما إذا كانت مؤشرات إنخفاض  .88إستنتاج
كل من مصادر المعلومات  –قيمة األصول المولدة للنقد المحتفب بها من قبل منشآت القطاع العام 

. خلص مجلس معايير 62اسبة الدولي مماثلة لتلك التي في معيار المح –الخارجية والداخلية 
ذات  62المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المؤشرات التي في معيار المحاسبة الدولي 

عالقة بإستثناء المؤشر الذي مفاده أن المبلغ المسجل لصافي أصول منشأة أكبر من القيمة السوقية 
قطاع العام أن عددًا قلياًل جدًا من منشآت ألسهمها، ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في ال

القطاع العام التي ال تعد من مشاريع األعمال الحكومية ستقوم بإصدار أدوات حقوق ملكية متداولة 
في األسواق المستقرة وبالتالي فإن هذا المؤشر سيكون ذا عالقة على إعتبار مشاريع األعمال 

 الحكومية. 
 

 ا تكاليف البيع وعمليات البيع الجبريةالقيمة العادلة التي تطرح منه
 62في التعليق على تعريف "القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع" يفيد معيار المحاسبة الدولي  .88إستنتاج

بأن "القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع ال تعكس البيع الجبري" ولكنه يتضمن شرطًا هو 
على  62اشرًة". ال يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "ما لم ُتجبر اإلدارة على البيع مب
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ألن هناك حاالت قليلة جدًا ُتجبر فيها منشآت القطاع العام، والتي ال تكون  48هذا الشرط في الفقرة 
 مشاريع أعمال حكومية، على البيع مباشرًة حتى تبقى منشأة مستمرة.

 
 إعادة تحديد األصول

ل المولدة للنقد أصواًل غير مولدة للنقد والعكس بالعكس، وقد نبر مجلس يمكن أن تصبح األصو  .86إستنتاج
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في مسألة األحوال التي يجب فيها السماح بإعادة تحديد 
أصل من أصل مولد للنقد إلى أصل غير مولد للنقد، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

إلى أن إعادة التحديد يمكن أن تحدو فقط حينما تتوافر أدلة واضحة على أن ذلك  القطاع العام
مناسب، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إعادة التحديد بحد ذاتها 
ال تؤدي إلى اختبار إنخفاض قيمة أو عكس خسارة إنخفاض القيمة، وبداًل من ذلك ينبغي أن تقوم 

شأة في تاريخ إعداد التقارير الالحق بتقييم المؤشرات المناسبة بعد إعادة التحديد لتحديد ما إذا المن
 . 886كان هناك ضرورة لالمتحان، وهذه المتطلبات مذكورة في الفقرة 

 
 وحدات توليد النقد    

اد ألصل فردي الذي ال يمكن فيه تحديد المبلغ القابل لإلسترد - 62كما في معيار المحاسبة الدولي  .86إستنتاج
فإن المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد الخاصة باألصل سيتم تحديده. وحدة توليد النقد هي  -

التي تولد التدفقات النقدية الواردة من اإلستخدام المتواصل وهي )أ( أصغر قابلة للتحديد من األصول 
ل أخرى أو مجموعات أخرى من مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية الواردة من أصو )ب( 

األصول، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن فكرة وحدة توليد النقد 
 مناسبة لأصول المولدة للنقد في سياق القطاع العام. 

 
 أصول الشركة

ي معيار يتضمن معيار المحاسبة الدولي متطلبات ترتبط بأصول الشركة، وأصول الشركة محددة ف .84إستنتاج
على أنها "أصول غير الشهر تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من  62المحاسبة الدولي 

وحدة توليد النقد الخاضعة للمراجعة ووحدات توليد النقد األخرى" أي أن أصل الشركة يساهم فقط في 
يير المحاسبة الدولية وحدات توليد النقد وليس في األنشطة غير المولدة للنقد، وقد درس مجلس معا

في القطاع العام مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتضمن هذا المعيار متطلبات ألصول الشركات كما 
 .  62هي محددة في معيار المحاسبة الدولي 

 
ال يتمثل الغرض األساسي لمنشآت القطاع العام التي ال تعتبر مشاريع أعمال حكومية في توليد  .85إستنتاج

ى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه ستكون هناك عائدات تجارية ولذلك ير 
مناسبات قليلة جدًا يساهم فيها األصل المشترك بين األنشطة المختلفة )كمبنًى إداري مثاًل( في 
إمكانيات الخدمة لوحدات توليد النقد دون المساهمة أيضًا بإمكانيات الخدمة لأنشطة غير المولدة 

فقد ُقرر أنه ليس من الضروري تحديد أصول الشركة في هذا المعيار ووضع متطلبات للنقد. ولذلك 
المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني ذي العالقة الذي يتناول  22له، وترجع الفقرة 

األصول التي ال تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن أصول أخرى وعن جزء يزيد على وحدة توليد 
 كنها ال تساهم بإمكانيات الخدمة في األنشطة غير المولدة للنقد. نقد واحدة ول
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 معالجة األصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد النقد                       
من المرجح أن يكون هناك عدد من لحاالت التي تحتفب فيها منشآت القطاع العام بأصول غير  .82إستنتاج

ة في وحدات توليد النقد باإلضافة إلى األنشطة غير المولدة مولدة للنقد تنساهم بإمكانيات الخدم
للنقد، وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسألة ما إذا كان من المناسب 
تضمين نسبة من المبلغ المسجل لأصل غير المولد للنقد، بعد أي اختبار إنخفاض قيمة بموجب 

، في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد لدى مقارنة المبلغ 68طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق
 المسجل لوحدة توليد النقد المذكورة مع مبلغها القابل لإلسترداد. 

 
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي تضمين نسبة من المبلغ  .82إستنتاج

لمسجل لوحدة توليد النقد، وينبغي تحديد تلك النسبة المسجل لأصل غير المولد للنقد في المبلغ ا
على أساس النسب إلمكانيات الخدمة بحيو يساهم ذلك األصل في وحدة توليد النقد. إذا تم تجاهل 
األصل غير المولد للنقد فقد يتم تقدير وحدة توليد النقد بقيمة أقل من قيمتها الفعلية وقد ال يتم 

مة. ولكن نبرًا ألن إنخفاض قيمة األصل غير المولد للنقد سيكون قد اإلعتراف بخسارة إنخفاض القي
، فستكون قيمة األصل غير المولد 68تم تحديده بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

للنقد قد ُخفضت إلى مبلغ الخدمة القابل لإلسترداد الخاص به، ولذلك ال ينبغي أن تطبق خسارة 
ت عالقة بوحدة توليد النقد على األصل غير المولد للنقد. ُتخصص أية إنخفاض قيمة أخرى ذا

خسارة إنخفاض قيمة على أساس النسب، بناًء على القيم المسجلة، لأصول المولدة للنقد في وحدة 
 .        25، وهذا األسلوب مبين في الفقرة 26توليد النقد مع مراعاة الحدود الواردة في الفقرة 

    

نتيجة التحسينات التي أجرا ا مجل  معايير  62يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مراجعة مع
 6002المحاسبة الدولية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة في عام 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي أجريت على معيار  .80إستنتاج
الصادرة  "التحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"الواردة في  62ة الدولي المحاسب

واتفق عمومًا مع المجلس األخير على أسباب  6880عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 
ستنت  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لم يكن يوجد سبب  تنقيح المعيار. وا 

 خاص بالقطاع العام لعدم تبني التعديالت. 



 إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد

  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل شجرة القرار التوضيحية       022 

 شجرة القرار التوايحية
 

 .62من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعتبر هذه الشجرة مرافقة، ولكنها ليست جزءً 
 

من وحدة توليد النقد يسهم  جزءً يفترض المخطط أدناه لغايات التبسيط والتوضيح أن أي أصل يكون 
كانيات الخدمة ألنشطة توليد النقد، وحينما يسهم أصل فقط بإمكانيات الخدمة لوحدة توليد أيضًا في إم

نقد واحدة أو أكثر وليس ألنشطة توليد النقد، ترجع المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني الذي 
 .22يتناول مثل هذه األحوال بموجب الفقرة 
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 إرشادات التنفي  
 لكنها ال تشّكل جزءً منه.  62ترافق إرشادات التنفيذ هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

معبم األصول التي تحتفب بها منشآت القطاع العام عبارة عن أصول غير مولدة للنقد وينبغي المحاسبة 
 (. 68ي في القطاع العام )قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدول إنخفاضعلى 

 

بأصل تحتفب به منشأة قطاع عام بهدف توليد عائد تجاري فينبغي  حتفابفي هذه األحوال، حينما يتم اإل
مراعاة أحكام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور. ستنشأ معبم األصول المولدة للنقد في 

التي ال ينطبق عليها تعريف مشاريع األعمال الحكومية، أنشطة العمل التي تديرها الوكاالت الحكومية 
 من منشأة أبحاو زراعية.  جزءً ومن األمثلة على ذلك وحدة إنتاج بذور تُدار على أساس تجاري وتعتبر 

 

ومن أجل أغراض جميع هذه األمثلة، تنفذ منشأة القطاع العام التي ال تعتبر مشروع عمل حكومي 
 أنشطة تجارية. 

 

 ات توليد النقدتحديد وحد
 

 -الغرض من هذا المثال هو:
 بيان كيفية تحديد وحدات توليد النقد في مواقف مختلفة؛ و (أ)
لدى تحديد وحدة توليد النقد التي  عتبارإبراز عوامل معينة يمكن أن تضعها المنشأة بعين اإل (ب)

 ينتمي لها األصل.
 

 الطلب المرتبط بالوحدات  ات المنتد الواحد    إنخفاض -أ
 ومات أساسيةمعل
لدى الحكومة مؤسسة توليد كهرباء ولدى هذه المؤسسة مولدان تربينيان في منشأة كهرباء   .8تنفيذ

فردية، وقد أغلقت منشأة تصنيع كبرى في المنطقة في الفترة الحالية فقل الطلب على الطاقة 
 بشكل كبير فقامت الحكومة بإيقاف أحد المولدين. 

 

 التحليل
المولدات التربينية الفردية تدفقات نقدية بحد ذاتها ولذلك فإن وحدة توليد النقد التي يجب  ال تولد.  6تنفيذ

 قيمة هي منشأة الكهرباء ككل.  إنخفاضأن تستخدم في تحديد 
 

 وحدة الشحن الجوا الحكومية التي تؤجر طائرة -ب
 معلومات أساسية

ة تشغل ثالو طائرات ومدرج طائرات )م( عبارة عن وحدة شحن جوي تابعة لمنشأة حكومي  .6تنفيذ
بسيط وعدد من حبائر الطائرات باإلضافة إلى مبان  أخرى بما في ذلك مرافق الصيانة والتعبئة 

الطلب على خدماتها بتأجير طائرة لمدة خمس سنوات  نخفاضبالوقود. وقد قامت )م( نبرًا إل
 إستخدامن تتيح للمستأِجر لمنشأة قطاع عام، ويتوجب على )م( بموجب شروط عقد التأجير أ

 المدرج البسيط كما أنها مسؤولة عن جميع األمور المتعلقة بصيانة الطائرة. 
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 التحليل
أن الطائرة المؤجرة تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة  إعتبارنبرًا لشروط عقد التأجير فال يمكن   .4تنفيذ

لك فمن المرجح أن تكون وحدة توليد بشكل عام عن التدفقات النقدية الواردة من )م( ككل، ولذ
 النقد التي تنتمي الطائرة لها هي )م( ككل. 

 

 وحدة سحق في منشأة تخلص من الفاالت -ج
 معلومات أساسية

تدير بلدية منشأة تخلص من الفضالت تملك وحدة سحق تساند أنشطتها في التخلص من   .5تنفيذ
 تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عام الفضالت، ويمكن بيع وحدة السحق بقيمة الخردة وال

 عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى لمنشأة التخلص من الفضالت.
 

 التحليل
ها ال يمكن تحديدها إستخداملوحدة السحق ألن قيمة  ستردادال يمكن تقدير المبلغ القابل لإل  .2تنفيذ

لوحدة توليد النقد  ستردادمنشأة المبلغ القابل لإلوربما هي مختلفة عن قيمة الخردة ولذلك تقدر ال
 التي تنتمي لها وحدة السحق أي منشأة التخلص من الفضالت كل. 

 

 خطوط تؤمنها شركة حافالت  -د
 معلومات أساسية

تقدم شركة باصات حكومية خدمات بموجب عقد مبرم مع بلدية تحدد حدًا أدنى من الخدمة   .2تنفيذ
خمسة المستقلة. يمكن تحديد األصول المخصصة لكل خط والتدفقات لكل خط من الخطوط ال

 النقدية من كل خط على حدة، ويذكر أيضًا أن أحد الخطوط يعاني من خسارة كبيرة.
 

 التحليل
 

نبرًا ألن المنشأة ال تتمتع بخيار إيقاف أي خط من خطوط الحافالت فإن الحد األدنى من   .0تنفيذ
القابلة للتحديد والتي تعتبر مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية  التدفقات النقدية الواردة

الواردة من أصول أو مجموعات أصول أخرى تكون عبارة عن التدفقات النقدية الواردة من 
 خالل الخطوط الخمسة مجتمعًة وتكون وحدة توليد النقد عبارة شركة الحافالت ككل. 

 

 القيمة     إنخفاضة واإلعتراف بخسار  ستخدامحساب قيمة اإل
 ستخداممعلومات أساسية وحساب قيمة اإل

وضعت الحكومة )ر( من خالل وزارة الطاقة التابعة لها محطة توليد  68×8في بداية عام   .2تنفيذ
 مليون وحدة نقد.  658طاقة كهربائية في الخدمة أنشأت بقيمة 

 

لتي أنشأها المنافسون في الخدمة مما وضعت محطات توليد الكهرباء ا 68×4في بداية عام  .88تنفيذ
 إنخفاضاإليرادات المتأتية من محطة التوليد الخاصة بالحكومة )ر(، أما  إنخفاضأدى إلى 
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اإليرادات فيرجع إلى أن حجم الكهرباء المولَّدة انخفض عما هو متوقع وأيضًا ألن أسعار 
 حتياطية قد انخفضت عن عما هو متوقع.إلالكهرباء والطاقة ا

 

قتصادي لأصل أسوأ من المتوقع وبالتالي على إلاإليراد دليل على أن األداء ا إنخفاض .88نفيذت
 . ستردادالحكومة )ر( أن تحدد مبلغ األصل القابل لإل

 

على مدى عمر إنتاجي يبلغ  ستهالكتستخدم الحكومة )ر( طريقة القسط الثابت في حساب اإل .86تنفيذ
 توقع أن تكون هناك أية قيمة متبقية.عامًا لمحطة التوليد، وال ت 68

 

ال يمكن تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف بيع محطة التوليد، ولذلك يمكن تحديد  . 86تنفيذ
لمحطة التوليد  ستخدام. لتحديد قيمة اإلستخدامفقط من خالل حساب قيمة اإل ستردادقابلية اإل

 -(، فالحكومة )ر(:8الجدول  أنبر)
ديرات تدفقات نقدية مشتقة من آخر الموازنات التقديرية التقديرات المالية للسنوات تعد تق (أ)

 ( التي أقرتها اإلدارة؛ 68×2 - 68×5الخمس المقبلة )السنوات 
( بناًء على معدالت النمو 5Y68 – 2Y68تقدر التدفقات النقدية الالحقة )السنوات  (ب)

 سنويًا؛ و %6تى سنويًا وح %2والتي تتراوح من  نخفاضاآلخذة باإل
تمثل سعرًا يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية  %2تختار نسبة خصم بواقع  (ج)

 للنقود والمخاطر المتعلقة بمحطة التوليد الخاصة بالحكومة. 
 

 القيمة وقياسها        إنخفاضاإلعتراف بخسارة 
 مليون وحدة نقد. 86828التوليد الخاص بمحطة  سترداديبلغ مبلغ الحكومة )ر( القابل لإل .84تنفيذ

 

الجدول  أنبرمع مبلغها المسجل ) ستردادتقارن الحكومة )ر( مبلغ محطة التوليد القابل لإل. 85تنفيذ
6.) 

 

مليون وحدة نقد، تم اإلعتراف  2022بد  ستردادنبرًا ألن المبلغ المسجل يتجاوز المبلغ القابل لإل .82تنفيذ
 مليون وحدة نقد مباشرة في حالة الزيادة أو العجز.  2022قيمة تبلغ  إنخفاضبخسارة 
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محطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة )ر( في نهاية عام  إستخدام:  حساب قيمة 2الجدول
3×60 

 

معدست النمو  السنة
 طويلة األجل

التدفقات النقدية 
 المستقبلية 

عامل القيمة الحالية 
بمعدل خصم يبلع 

2%§ 

التدفقات النقدية 
لمستقبلية المخصومة ا

 )مليون وحدة نقد(
68×5 (n=1)  8220 * 8224648 8520 
68×2    8424 * 8202888 8620 
68×2    8426 * 8206226 8822 
68×0    8428 * 8222682 8826 
68×2    8622 * 8224262 8824 
68Y8 (2%) 8628 † 8228422 226 
68Y8 (2%) 8626 † 8222582 026 
68Y6 (2%) 8822 † 8226248 226 
68Y6 (5%) 8828 † 8252828 225 
68Y4 (5%) 8825 † 8255062 522 
68Y5 (5%) 8825 † 8256222 526 
68Y2 (4%) 222 † 8242222 420 
68Y2 (4%) 226 † 8242004 426 
68Y0 (6%) 022 † 8244668 622 
68Y2 (6%) 022 † 8248262 622 

 86828    ستخدامقيمة اإل
 

 على أفضل تقدير لإلدارة بالنسبة لتوقعات صافي التدفق النقدي بناءً  *
 معدالت النمو التنازلية. إستخداممن التدفق النقدي للسنة السابقة ب إستنتاجبناًء على  †
 = خصم المدة.a= معدل الخصم و kحيو   nk = 1/1(+a)يحسب عامل القيمة الحالية كما يلي:  § 

 

القيمة لمحطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة )ر( في بداية  فاضإنخ:  حساب خسارة 6الجدول
 60×2عام 

إجمالي وحدة نقد  5×68بداية عام 
 )بالمليون(

 65828 التكلفة التاريخية
 (5828) (4×68)المتراكم  ستهالكاإل

 68828 المبلغ المسجل
 86828 القيمة إنخفاضالمبلغ المسجل بعد خسارة 

 (2022( ةالقيم إنخفاضخسارة 
 

 القيمة  إنخفاضعك  خسارة  
 

( باإلضافة إلى معلومات تكميلية في 6يستند هذا المثال إلى بيانات الحكومة )ر( كما هي في المثال )
 هذا المثال وقد تم تجاهل آثار الضريبة في هذا المثال.
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 معلومات أساسية 
يعني أن األثر السلبي على إيرادات  أقفل المنافسون محطات التوليد وهذا 68×2بحلول عام  .82تنفيذ

، وقد تطلب هذا التغير المواتي من 6884الحكومة )ر( كان أقل من المتوقع في نهاية عام 
 . ستردادالحكومة إعادة تقييم مبلغ محطة التوليد القابل لإل

 

  ستردادل لإل( أن مبلغ محطة التوليد القاب6ُتبهر الحسابات المماثلة لتلك التي في المثال ). 80تنفيذ
 مليون وحدة نقد.  85222يبلغ اآلن 

 

 القيمة  إنخفاضعكس خسارة 
وصافي المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد وتعكس  ستردادتقارن الحكومة )ر( المبلغ القابل لإل. 82تنفيذ

 (. 6القيمة التي تم اإلعتراف بها سابقًا في المثال ) إنخفاضمن خسارة  جزءً 
 

 دة للنقد التي تسهم في وحدة توليد النقداألصول يير المول
 معلومات أساسية

يملك مستشفًى حكومي وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي ويشغلها، وُتستخدم وحدة التصوير  .68تنفيذ
من  %68بالدرجة األولى من قبل أجنحة المرضى الذين ال يدفعون الرسوم، ولكن نسبة 

الذين يدفعون الرسوم. ينزل المرضى الذين يدفعون تلك الوحدة يكون لعالج المرضى  إستخدام
الرسوم وُيعالجون في مبنًى مستقل يضم أجنحة وغرفة عمليات والعديد من المعدات الرأسمالية 

بلغت قيمة  68×2ديسمبر عام  68، وفي طالمخصصة للمرضى الذين يدفعون الرسوم فق
نقد. ليس من المستحيل تقييم المبلغ  وحدة 682888المبلغ المسجل للمبنى والمعدات الرأسمالية 

للمبنى وبنود المعدات الرأسمالية على أساس فردي، ولذلك ُيعتبر كل من  ستردادالقابل لإل
بلغت القيمة المسجلة  68×2ديسمبر عام  8المبنى والمعدات الرأسمالية وحدًة توليد نقد. في 

وحدة نقد  288تبلغ  إستهالكاريف وحدة نقد، وقد تم اإلعتراف بمص 62888لوحدة توليد النقد 
، ونبرًا للتطورات التقنية الهائلة في هذا 68×2ديسمبر عام  68عن وحدة التصوير في 

 68×2ديسمبر عام  68القيمة في  إنخفاضالمجال فقد تم اختبار وحدة التصوير فيما يتعلق ب
مسجلة لوحدة وحدة نقد وبذلك بلغت القيمة ال 488القيمة بواقع  إنخفاضوحددت خسارة 
 وحدة نقد.  62888بلغت  68×2ديسمبر عام  68التصوير في 

 

  ستردادتحديد مبلغ وحدة توليد النقد القابل لإل
ًا كبيرًا خالل السنة ولذلك تم اختبار وحدة إنخفاضانخفض عدد المرضى الذين يدفعون الرسوم  .68تنفيذ

بناًء على قيمة  ستردادتوليد النقد القابل لإل القيمة. ُيقيم مبلغ وحدة نخفاضتوليد النقد بالنسبة إل
من المبلغ المسجل  %68وحدة نقد. ُخصصت نسبة تبلغ  622488ه على أنه يبلغ إستخدام

وحدة نقد( ُخصصت للمبلغ المسجل لوحدة توليد النقد قبل تحديد  488المنقح لوحدة التصوير )
القيمة للمبنى والمعدات  نخفاضإوحدة نقد(، وتخصص خسارة  62888القيمة ) إنخفاضخسارة 

قيمة  إنخفاضالرأسمالية على أساس النسب وذلك على مبالغها المسجلة، وال تخصص خسارة 
القيمة قد تم تحديدها  إنخفاضأخرى لوحدة التصوير بالرنين المغناطيسي وذلك ألن خسارة 
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مة األصول غير قي إنخفاض"( 68بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )
 .المولدة للنقد"

 

 لوحدة توليد النقد ستردادتامين اإللتزامات المعترف بها في حساب المبلع القابل لإل
 معلومات أساسية

تشغل بلدية موقعًا للتخلص من الفضالت وعليها أن تستعيد الموقع حينما تنهي عملياتها فيه،  .66تنفيذ
السطحية والتي يجب أن ُتزال قبل البدء بعمليات استبدال التربة  ستعادةوتشمل تكلفة اإل

التخلص من الفضالت. تم اإلعتراف بمخصص لتكاليف استبدال التربة السطحية فور إزالة 
ه إستهالكالتربة السطحية، وقد تم اإلعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة الموقع وتم 

 588 ستعادةخصص تكاليف اإلعلى مدى العمر اإلنتاجي للموقع، وبلغ المبلغ المسجل لم
 . ستعادةوحدة نقد وهو يعادل القيمة الحالية لتكاليف اإل

 

 القيمة                   إنخفاضختبار إ
القيمة، ووحدة توليد النقد هي الموقع ككل.  إنخفاضتقوم البلدية باختبار الموقع بالنسبة لخسارة  .66تنفيذ

وحدة نقد تقريبًا، ويعكس هذا المبلغ  088لموقع بد تلقت الحكومة العديد من العروض لشراء ا
التربة السطحية، وتعتبر تكاليف التصرف الخاصة بالموقع  إستعادةأن المشتري سيتحمل إلتزام 

تكاليف  إستثناءوحدة نقد تقريبًا مع  82688الموقع  إستخدامتكاليفًا غير ذات شأن، وتبلغ قيمة 
 وحدة نقد.  82888ع التخلص من الفضالت ويبلغ المبلغ المسجل لموق ستعادةاإل

 

وحدة نقد، ويتضمن  088تبلغ القيمة العادلة لوحدة توليد النقد التي تطرح منها تكاليف البيع  .64تنفيذ
لوحدة توليد  ستخدامالتي سبق وأن ُخصصت، وعليه ُتحدد قيمة اإل ستعادةهذا المبلغ تكاليف اإل

وحدة  8688وحدة نقد ) 288وتقديرها لتكون  عتباراإل بعين ستعادةالنقد بعد أخذ تكاليف اإل
وحدة نقد والذي  588وحدة نقد(. يبلغ المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد  588نقد ُيطرح منها 

وحدة نقد( مطروحًا منه المبلغ المسجل  82888هو عبارة عن المبلغ المسجل للموقع )
 ستردادبلغ وحدة توليد النقد القابل لإلولذلك يتجاوز م ستعادةللمخصص الخاص بتكاليف اإل

 مبلغها المسجل. 
 

عتماد على ما إ ا كان المبلع القابل إلالمعالجة المحاسبية لألصل الفردا في وحدة توليد النقد با
 ممكن التحديد   ستردادلإل

 معلومات أساسية
ولكن ليس  ستخداملإلتعرض خزان في منشأة تنقية مياه لضرر مادي ولكنه ال يزال صالحًا  .65تنفيذ

بالدرجة التي كان يعمل فيها قبل تعرضه للتلف. القيمة العادلة للخزان التي تطرح منها تكلفة 
البيع أقل من مبلغها المسجل، وال يولد الخزان تدفقات نقدية مستقلة. أصغر مجموعة قابلة 

المستقلة بشكل عام  للتحديد من األصول التي تشتمل على الخزان والتي تولد التدفقات النقدية
عن التدفقات النقدية من أصول أخرى هي المنشأة التي ينتمي لها الخزان، ويبين مبلغ المنشأة 

 أن المنشأة لم تنخفض قيمتها ككل. ستردادالقابل لإل
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  ستردادعدم إمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل لإل
لتوقعات التي أقرتها اإلدارة إلتزام اإلدارة باستبدال (: ال تعكس الموازنات التقديرية ا8) فتراضاإل. 62تنفيذ

 الخزان.
 

 -وحده خدام الخزان: ستردادال يمكن تقدير مبلغ الخزان القابل لإل  .62تنفيذ
 يمكن أن تختلف عن قيمته العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ و (أ)
 ة تنقية المياه(.يمكن تحديدها فقط لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الخزان )منشأ (ب)

 

قيمة عن الخزان ورغم ذلك  إنخفاضلم تنخفض قيمة المنشأة ولذلك ال يتم اإلعتراف بخسارة 
للخزان، وربما قد تلزم فترة  ستهالكأو طريقة اإل ستهالكفقد يلزم المؤسسة إعادة تقييم فترة اإل

زان أو النمط الذي أسرع تبين العمر اإلنتاجي المتبقي للخ إستهالكأقصر أو طريقة  إستهالك
 المنافع االقتصادية من خالله عن طريق المنشأة.  إستهالكيتوقع 

 

   ستردادإمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل لإل
التوقعات التي أقرتها اإلدارة إلتزام اإلدارة باستبدال  تعكس الموازنات التقديرية  (:6)فتراض اإل. 60تنفيذ

المتواصل للخزان إلى  ستخدامب، وتقدر التدفقات النقدية من اإلالخزان وبيعه في المستقبل القري
 حين التصرف به على أنها غير ذات شأن. 

 

الخزان بحيو تكون قريبة من قيمته العادلة التي تطرح منها تكاليف  إستخداميمكن تقدير قيمة  . 62تنفيذ
إلى وحدة توليد النقد التي دون النبر  ستردادالبيع، ولذلك يمكن تحديد مبلغ الخزان القابل لإل

ونبرًا ألن قيمة الخزان العادلة التي تطرح منها تكاليف  ينتمي لها الخزان )أي خط اإلنتاج(
 قيمة عن الخزان.  إنخفاضالبيع أقل من مبلغها المسجل، يتم اإلعتراف بخسارة 
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 12مقارنة مو معيار المحاسبة الدولي 
األصول المولدة للنقد  "إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد" 62لقطاع العام يتناول معيار المحاسبة الدولي في ا

( "إنخفاض قيمة 6884) 62في القطاع العام ويتضمن التعديل الذي أجري على معيار المحاسبة الدولي
فيما . و 6880األصول" كجزء من "التحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" الصادرة في مايو 

 : 62ومعيار المحاسبة الدولي  62يلي اإلختالفات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  على األصول المولدة للنقد المسجلة بالمبالغ المعاد  62ال ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

يم الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع تقييمها في تاريخ إعداد التقارير بموجب نموذج إعادة التقي
من نطاقه الممتلكات  62. وال يستثني معيار المحاسبة الدولي "الممتلكات والمصانع والمعدات" 82العام 

 والمصانع والمعدات المولدة للنقد والمسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها في تاريخ إعداد التقارير.
 على األصول غير الملموسة التي يتم تقييمها بشكل  62دولي في القطاع العام ال ينطبق معيار المحاسبة ال

من نطاقه األصول غير الملموسة التي  62منتبم إلى القيمة العادلة. وال يستثني معيار المحاسبة الدولي 
 يتم تقييمها بشكل منتبم إلى القيمة العادلة. 

 في حين يتضمن معيار المحاسبة 62ي القطاع العام ال تقع الشهرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ف .
رشادات واسعة حول إنخفاض قيمة الشهرة وتخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد  62الدولي  متطلبات وا 

ختبار الوحدات المولدة للنقد التي تنطوي على شهرة فيما يخص إنخفاض القيمة.   وا 
 األصول المولدة للنقد ويتضمن توضيحات إضافية  62م يعّرف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا

 لتمييز األصول المولدة للنقد واألصول غير المولدة للنقد. 
  عن ذلك  62يتم تعديل تعريف الوحدة المولدة للنقد الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 . 62التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي 
 ألصول الشركة أو متطلبات متعلقة بتلك  تعريفاً  62ر المحاسبة الدولي في القطاع العام ال يشمل معيا

رشادات حول  تعريفاً  62األصول. في حين يشمل معيار المحاسبة الدولي  ألصول الشركة ومتطلبات وا 
 معاملتها.

  لصافي أصول المنشأة مع حقيقة أن المبلغ المسجل  62ال يتعامل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
هو أكثر من الرسملة السوقية للمنشأة على أنه مؤشر على إنخفاض القيمة. في حين يتعامل معيار 

مع حقيقة أن المبلغ المسجل لصافي أصول المنشأة هو أكثر من الرسملة السوقية  62المحاسبة الدولي 
 ة. للمنشأة على أنه جزء من مجموعة المؤشرات الدنيا إلنخفاض القيم

  ال يعكس البيع القسري القيمة العادلة مطروحا منها 62في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،
، يعكس البيع القسري القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف 62تكاليف البيع. أما في معيار المحاسبة الدولي 

 البيع، إذا ُأجبرت اإلدارة على البيع فورًا. 
 رشادات حول معاملة األصول غير  62اسبة الدولي في القطاع العام يتضمن معيار المح متطلبات وا 

المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد باإلضافة إلى األنشطة غير المولدة للنقد. أما معيار 
ة للنقد فال يتعامل مع األصول غير المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولد 62المحاسبة الدولي 

 باإلضافة إلى األنشطة غير المولدة للنقد.



 إنخفاض قيمة األصول المولدة للنقد

               280   62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 62مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي  

  رشادات تتناول إعادة تعيين األصول من  62يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام متطلبات وا 
أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد ومن أصول غير مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقد. 

أيضًا من المنشآت اإلفصاح عن المعايير  62ولي في القطاع العام ويتطلب معيار المحاسبة الد
الموضوعة لتمييز األصول المولدة للنقد عن األصول غير المولدة للنقد. في حين ال يوجد متطلبات 

 .  62مرادفة في معيار المحاسبة الدولي 
  حات مختلفة عن معيار ، في حاالت محددة، مصطل62يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

. ومن أهم األمثلة على ذلك إستخدام مصطلحي "اإليراد" و"بيان األداء المالي". أما 62المحاسبة الدولي 
 فهما "الدخل" و"بيان الدخل". 62المصطلحان المرادفان في معيار المحاسبة الدولي 
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 72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الزراعة 

 

 شكـر وتقديـر
إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم 

بة الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس الذي نشره مجلس معايير المحاس "الزراعة" 14
تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار إلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع ل

 .إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةالوذلك بتصريح من مؤسسة  14المحاسبة الدولي 
 

عداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير إن النص المعتمد للمعايير الدولية إل
المحاسبة الدولية باللغة اإلنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة منشورات  

أم  1كانون ستريت، لندن إي سي  00 الطابق األول، وعنوانها إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةال
 متحدة.أكس أتش، المملكة ال 6

 publications@ifrs.orgالبريد اإللكتروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع اإللكتروني: ال
 

لمنشورات إن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض وا
إلعداد التقارير  معايير الدوليةالاألخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 .المالية
 

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

“International Financial Reporting Standards” إلعداد  معايير الدوليةالرية لمؤسسة هي عالمات تجا
 ، وال يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 7041يناير  41

 
 .7009من عام  ديسمبرفي  "الزراعة " 72تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
المحاسبة من خالل معايير  72ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 -القطاع العام التالية:الدولية في 
  الصادر في أكتوبر  7044التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (

7044) 
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. تتساوى جميع الفقرات في 12-4مبين في الفقرات  "الزراعة" 72إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في سياق الهدف منه وفي سياق أساس  72ي في القطاع العام التأثير. ويجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدول

. ويقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"ات وستنتاجاإل
ات أساسًا الختيار وتطبيق السياس"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"  0العام 

 المحاسبية في غياب اإلرشادات الواضحة.
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 الهدف
 

 المتعلقة بالنشاط الزراعي. واإلفصاحات هدف هذا المعيار هو بيان المعاملة المحاسبية .4
 

 النطاق
 المحاسبي ستحقاقيتعين على المنشأة التي تعّد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس اإل .7

 -لمعيار على البنود التالية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي:تطبيق هذا ا
 

 و البيولوجية؛ وصو األ (أ)
  عند نقطة الحوصاد.  المحوصو  الزراعي (ب)

 
 -ال ينطبق هذا المعيار على ما يلي: .0

 46 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالخاصة بالنشاط الزراعي )أنظر  رضاأل (أ)
الممتلكات والمصانع " 42محاسبة الدولي في القطاع العامومعيار ال "العقارات اإلستثمارية"

 (؛ "والمعدات
معيار المحاسبة الدولي في غير الملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي )أنظر  صولاأل (ب)

 (؛ و"غير الملموسة األصول" 04القطاع العام 

 األصول البيولوجية المحتفظ بها لتقديم أو تزويد الخدمات.  (ج)
 
يولوجية في العديد من األنشطة التي تنفذها منشآت القطاع العام. وعندما ُتستخدم األصول الب .1

ستجمام أو الرقابة الجمركية ُتستخدم األصول البيولوجية للبحث أو التعليم أو النقل أو الترفيه أو اإل
من هذا  9أو في أي أنشطة أخرى ال تكون عبارة عن أنشطة زراعية حسبما يرد تعريفها في الفقرة 

ار، ال يتم محاسبة تلك األصول البيولوجية وفقا لهذا المعيار. وحيثما تحقق تلك األصول المعي
البيولوجية تعريف األصل، ينبغي األخذ بعين االعتبار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
األخرى في تحديد المحاسبة المناسبة )على سبيل المثال، معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .42ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "المخزون" 47العام 

 

البيولوجية  صوليطبع هذا المعيار على المحصول الزراعي الذي هو المنتج المحصود لأل .1
في القطاع  الدولي ةمعيار المحاسبتطبيق للمشروع، وذلك فقط عند نقطة الحصاد، وبعد ذلك يتم 

على ذلك ال يتناول هذا المعيار تصنيع  وبناءاً آخر منطبق،  أو معيار محاسبي دولي 47 العام
جر المحصول الزراعي بعد الحصاد، على سبيل المثال تصنيع العنب وتحويله إلى نبيذ من قبل تا

للنشاط  وطبيعياً  منطقياً  إمتداداً وبينما قد يبدو هذا التصنيع الخمور الذي انبت أشجار العنب. 
تقع قد تحمل بعض الشبه بالتحول البيولوجي، وهذا التصنيع ال يدخل الزراعي فإن األحداث التي 

 ضمن تعريف النشاط الزراعي في هذا المعيار.

 
البيولوجية والمحاصيل الزراعية والمنتجات التي هي نتيجة  صوليقدم الجدول التالي أمثلة على األ .6

 التصنيع بعد الحصاد:
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 المحاوصي  الزراعية األوصو  البيولوجية
جات التي هي نتيجة المنت

 للتوصنيع بعد الحوصاد

 أقمشة، سجاد صوف أغنام

 ألواح خشبية  قرم خشبية  أشجار في غابة مستغلة كمزرعة

 نباتات 
 خيطان، مالبس قطن

 سكر قصب محصود
 جبن حليب ماشية

 نقانق، لحم خنزير معالج ذبائح خنازير 
 شاي، تبغ معالج أوراق  شجيرات

 نبيذ عنب كرمة
 فاكهة مصنعة فاكهة مقطوفة شجار فاكهةأ

 

 ينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام عدا عن مشاريع األعما  الحكومية. .2
 

الصادرة عن مجلس معايير  "المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .8
ية تطبق المعايير الدولية إلعداد المحاسبة الدولية في القطاع العام أن مشاريع األعمال الحكوم

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مشاريع األعمال 
 "عرض البيانات المالية". 4الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 تعريفات
 

 تعريفات خاوصة بالزراعة
 

 -المعيار حسب المعاني المحددة لها:تستخدم العبارات التالية في هذا  .9
 

 والمحوصو  هو إدارة المشروع للتحو  البيولوجي( Agricultural activity) النشاط الزراعي
 لألغراض التالية: البيولوجية المعدة وصو لأل
  البيع؛ 

  ؛ أو أجر رمزيالتوزيع بدون مقاب  أو لقاء 

   فية بغرض بيعها أو توزيعها بدون بيولوجية إضا أوصو محوصو  زراعي أو إلى  إلىالتحوي
 . أجر رمزيمقاب  أو لقاء 

 
 البيولوجية للمشروع. وصو هو المنتج المحوصود لأل (Agricultural produce) المحوصو  الزراعي

 
 هو حيوان أو نبات حي. (Biological asset) األوص  البيولوجي

 
واإلنتاج والتكاثر  نحا واإل النمو يشم  عمليات  (Biological transformation) التحو  البيولوجي

 كمية في أوص  بيولوجي. التي تتسبب في تغيرات نوعية أو
 

هي التكاليف المتزايدة المنسوبة إلى التوصرف في األوص ، بإستثناء  (Cost to sell) تكاليف البيع
ن مقاب  أو وقد يحدث التوصرف من خا  البيع أو من خا  التوزيع بدو تكاليف التموي  وضرائب الدخ .

 .أجر رمزيلقاء 
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هي مجموعة من الحيوانات أو  (Group of biological assets) البيولوجية وصو مجموعة األ
 النباتات الحية المتشابهة.

 

 ألوص هو فوص  المحوصو  عن األوص  البيولوجي أو توقف العمليات الحيوية  (Harvest) الحوصاد
 بيولوجي.

 
ة من األنشطة، مثال ذلك تربية الماشية والعناية بالغابات يغطي النشاط الزراعي سلسلة متنوع .40

والمحاصيل السنوية أو المستمرة طيلة فصول السنة وفالحة بساتين ومزارع الفواكه وتربية األزهار 
وتربية الحيوانات البحرية )بما في ذلك مزارع األسماك(، وهناك نواحي معينة موجودة في هذه 

 -:المجموعة المتنوعة
 

 : الحيوانات والنباتات الحية لها القدرة على التحول البيولوجي؛ة على التغيرالقدر  (أ)
: تسهل اإلدارة التحول البيولوجي بتحسين أو على األقل تثبيت الظروف إدارة التغير (ب)

الالزمة لحدوث العملية )مثال ذلك مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة واإلخصاب 
بين النشاط الزراعي عن األنشطة األخرى، فعلى سبيل  والضوء(، وهذه اإلدارة تفرق

المثال الحصاد من مصادر غير مدارة )مثل صيد األسماك في المحيط واجتثاث 
 زراعيًا؛ و  األشجار( ليست نشاطاً 

: التغير في النوعية )مثال ذلك الميزة الجينية والكثافة والنضوج والغالف قياس التغير (ج)
وة النسيج الليفي( أو التغير في الكمية )مثال النسيج الليفي الدهني ومحتوى البروتين وق

 وعدد البراعم( الناجم عن التحول البيولوجي يتم قياسها ومتابعتهما كمهمة إدارية روتينية.
 
 -ول البيولوجي األنواع التالية من النتائج:حينجم عن الت .44

في نوعية الحيوان )زيادة في كمية أو تحسن  النمو (4تغيرات في األصل من خالل: ) (أ)
، أو (في الكمية أو فساد في نوعية حيوان أو نبات إنخفاض) إنحالل( 7أو النبات(، أو )

 ( تكاثر )خلق حيوانات أو نباتات حية إضافية(؛ أو0)
 إنتاج محاصيل زراعية مثل عصارة الشجر وأوراق الشاي والصوف والحليب. (ب)

 

 تعريفات عامة
ها في معايير المحاسبة الدولية األخرى في القطاع العام الموصطلحات التي يرد تعريفتستخدم  .47

الموصطلحات  قائمةفي تلك المعايير، وتظهر في  المعاني المحددة لها بنفسفي هذا المعيار 
 -:بشك  منفوص  ةالمعّرفة المنشور 
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 والقياس عترافاإل
 عندما: ينبغي أن تعترف المنشأة باألوص  البيولوجي أو المحوصو  الزراعي عندما، وفقط  .40

 تسيطر المنشأة على األوص  نتيجة أحداث سابقة؛ (أ)

يكون من المحتم  أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتوصادية مستقبلية أو إمكانيات  (ب)
 خدمة مرتبطة باألوص ؛ و

 يكون من الممكن قياس القيمة العادلة لألوص  أو تكلفته على نحو موثوق به. (ج)

 

ونتيجة لذلك، على سبيل المثال،  .ة ووضعه الحاليينعلى موقع بناءاً القيمة العادلة ألصل تكون  .41
منها تكلفة النقل  مخصوماً القيمة العادلة للماشية في مزرعة هي سعر الماشية في سوقها 

خرى لنقل الماشية إلى ذلك السوق أو إلى الموقع الذي سيتم فيه توزيعها بدون مقابل والتكاليف األ
 . أجر رمزيأو لقاء 

 

ي من الممكن إثبات السيطرة، على سبيل المثال، بالملكية القانونية للماشية في النشاط الزراع .41
م المنافع ها أو والدتها أو فطامها، وتقي  إمتالكووسم أو خالف ذلك وقع عالمة على الماشية عند 

 عادة بقياس الصفات الجسمية الهامة. أو إمكانيات الخدمة المستقبلية
 

بمقدار قيمته  التقاريرإعداد  تاريخالمبدئي وفي  عترافإليجب قياس األوص  البيولوجي عند ا .46
( حيث ال يمكن 43منها تكاليف البيع، فيما عدا الحالة المبنية في الفقرة ) مطروحا  العادلة 

 قياس القيمة العادلة بشك  موثوق به.
 

عند  حيث تمتلك المنشأة أوصا بيولوجيا من خا  معاملة غير تبادلية، ُيقاس األوص  البيولوجي .42
 .61المبدئي وفي ك  تاريخ إلعداد التقارير وفقا للفقرة  عترافاإل

 

يجب قياس المنتج الزراعي المحوصود من األوص  البيولوجي للمشروع بمقدار قيمته العادلة  .48
كلفة في ذلك التاريخ عند عند نقطة الحوصاد، وهذا القياس هو الت منها تكاليف البيع مطروحا  

أو معيار محاسبي دولي آخر ينطبق على  67 في القطاع العام لدوليا تطبيق معيار المحاسبة
 ذلك.

 

من الممكن تسهيل تحديد القيمة العادلة ألصل مادي أو محصول زراعي من خالل تجميع  .49
البيولوجية أو المنتجات الزراعية حسب خواص هامة، على سبيل المثال حسب العمر أو  صولاأل

الخواص المماثلة للخواص المستخدمة في السوق كأساس  إختيارالنوعية، ويقوم المشروع ب
 للتسعير.

 

ها البيولوجية أو منتجاتها الزراعية في تاريخ أصولما تدخل المشاريع في عقود لبيع  كثيراً  .70
ن القيمة العادلة تعكس ألمستقبلي، وأسعار العقود ليست بالضرورة مناسبة لتحديد القيمة العادلة، 

فيه مشتر وبائع راغبين في المعاملة، ونتيجة لذلك ال يتم تعديل القيمة  السوق الحالي الذي يدخل
العادلة ألصل بيولوجي أو منتج زراعي بسبب وجود عقد، وفي بعض الحاالت قد تكون عقد لبيع 

 الدولي مثقل باألعباء كما هو معرف في معيار المحاسبة صل بيولوجي أو محصول زراعي عقدأ
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معيار المحاسبة ، وينطبق المحتملة" صوللتزامات واألإلا ،مخصصات"ال  49 في القطاع العام
 على العقود المثقلة باألعباء. 49الدولي في القطاع العام 

 
فإن  في موقعها وموضعها الحاليين في حالة وجود سوق لألصل البيولوجي أو المحصول الزراعي .74

ذا السعر المعروض في ذلك السوق هو األساس المناسب لتحديد القيم ة العادلة لذلك األصل، وا 
 إستخدامتوفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى مختلف األسواق النشطة فإنه يجب على المشروع 

سوق مناسب، فعلى سبيل المثال إذا توفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى سوقين نشطين  أكثر
 ه.إستخدامالسعر في السوق المتوقع  إستخدامفإنه يجب عليها 

 
مما يلي عند توفره لتحديد القيمة  أكثرواحد أو  إستخداميوجد سوق نشط على المشروع إذا لم  .77

 -العادلة:
 

سعر آخر معاملة في السوق، شريطة أنه لم يكن هناك تغير كبير في الظروف  (أ)
 ؛إعداد التقارير وتاريخقتصادية بين تاريخ تلك المعاملة إلا

 

 ر الفرق؛ والمماثلة مع تعديل إلظها صولأسعار السوق لأل (ب)
 

مراجع قياس للقطاعات مثل قيمة بستان فاكهة معبر عنها حسب طبق القصدير أو  (ج)
 البوشل )مكيال للحبوب( أو الهكتار وقيمة الماشية معبر عنها بالكيلو غرام من اللحم.

 
ات مختلفة بالنسبة إستنتاجب 77في بعض الحاالت قد توحي مصادر المعلومات الواردة في الفقرة  .70

 اتختالفاإلويقوم المشروع بالنظر في أسباب هذه  .العادلة لألصل أو المحصول الزراعيللقيمة 
 من نسبياً موثوقية للقيمة العادلة ضمن نطاق ضيق  كثرجل التوصل إلى التقدير األأمن 

 التقديرات المعقولة.
 
في المحددة من قبل السوق ألصل بيولوجي  مفي بعض الظروف قد ال تتوفر األسعار أو القي .71

القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية  إستخداموضعه الحالي. وفي هذه الظروف، يقوم المشروع ب
 .المتوقعة من األصل مخصومة بسعر حالي محدد من قبل السوق لتحديد القيمة العادلة

 
 إن هدف حساب القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة هو تحديد القيمة العادلة ألصل .71

عتبار عند تحديد سعر إلبيولوجي في موقعه ووضعه الحاليين، ويقوم المشروع بأخذ ذلك في ا
في تحديد  .ه وعند تقدير صافي التدفقات النقدية المتوقعةإستخدامالخصم المناسب الذي سيتم 

ية التي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية المتوقعة تقوم المنشأة بإدراج صافي التدفقات النقد
 يتوقع المشاركون في السوق أن يولدها األصل في أكثر أسواقه عالقة.

 
 

 صولأو الضرائب أو إعادة إنشاء األ صولال يقوم المشروع بإدخال أية تدفقات نقدية لتمويل األ .76
 تكلفة إعادة زرع األشجار في غابة مزروعة بعد الحصاد(. ،البيولوجية بعد الحصاد )مثال ذلك

 

قة على سعر لمعاملة تتم بحسن نية بين أطراف ذات مصالح مستقلة على المشترين عند المواف .72
عتبار التغيرات في التدفقات النقدية، ويتبع ذلك أن إلوالبائعين الراغبين والمطلعين األخذ في ا
يقوم المشروع بإدخال  ،على ذلك وبناءاً  .اتختالفاإلالقيمة العادلة تعكس إمكانية حدوث هذه 

المتوقعة في التدفقات النقدية إما في التدفقات النقدية المتوقعة أو  اتختالفباإلالخاصة  التوقعات
 اتإفتراض إستخدامفي سعر الخصم أو في مزيج منهما، وعند تحديد سعر الخصم يقوم المشروع ب
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بعض  أثرالمستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المتوقعة، وذلك لتجنب  اتفتراضاإلتتفق مع 
 ت مترين أو تم تجاهلها.إحتسبالتي  اتتراضفاإل

 

 -قد تقارب التكلفة أحيانا القيمة العادلة، وبشكل خاص عندما: .78

يكون تحول بيولوجي ضئيل قد حدث منذ أن تم تحمل التكلفة المبدئية )مثال ذلك بالنسبة  (أ)
 (؛ أو إعداد التقارير تاريخألشتال أشجار الفاكهة التي تمت زراعتها مباشرة قبل 

)مثال ذلك بالنسبة للنمو األولى في دورة  مادياً التحول البيولوجي على السعر  أثر يتوقع أن يكون ال (ب)
 سنة لمزرعة أشجار صنوبر(. 00إنتاج مدتها 

 
)مثال ذلك األشجار في غابة مستغلة  رضباأل مادياً البيولوجية مرتبطة  صولما تكون األ كثيراً  .79

، ولكن قد يوجد رضالبيولوجية المرتبطة باأل صوللأل فقد ال يكون هناك سوق منفصل .كمزرعة(
 رضبكر وتحسينات في األ أرضالبيولوجية  صولمجتمعة، أي بالنسبة لأل صولسوق نشط لأل

مجتمعة لتحديد القيمة  صولالمعلومات الخاصة باأل إستخدامكمجموعة واحدة، ويمكن للمشروع 
البكر  رضالممكن خصم القيمة العادلة لأل من ،البيولوجية، على سبيل المثال صولالعادلة لأل

 صولمجتمعة للتوصل إلى القيمة العادلة لأل صولمن القيمة العادلة لأل رضوالتحسينات في األ
 البيولوجية.

 

 المكاسب والخسائر
 

 مطروحا  المبدئي بأوص  بيولوجي بقيمته العادلة  عترافإلالمكسب أو الخسارة الناجمة عن ا .00
ألوص  بيولوجي البيع منها تكاليف  مطروحا  من التغير في القيمة العادلة و  منها تكاليف البيع

 للفترة التي نجمت فيها. الفائض أو العجزيجب إدخالها في والتي 
 
ن التكاليف المقدرة عند نقطة البيع يتم ألالمبدئي بأصل بيولوجي،  عترافإلقد تنجم خسارة عند ا .04

وقد ينجم مكسب  .منها تكاليف البيع ألصل بيولوجي مطروحاً خصمها عند تحديد القيمة العادلة 
 المبدئي بأصل بيولوجي، مثال ذلك عندما يولد عجل. عترافإلعند ا

 

منها  مطروحا  المبدئي بالمحوصو  الزراعي بالقيمة  عترافإلالمكسب أو الخسارة الناجمة عند ا .07
 أ فيها.للفترة التي تنش الفائض أو العجزيجب إدخالها في التي تكاليف البيع 

 

 المبدئي بالمحصول الزراعي نتيجة الحصاد. عترافإلقد ينجم مكسب أو خسارة عند ا .00
 

 عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشك  موثوق به
 

 ،على أنه .بأنه يمكن قياس القيمة العادلة بشك  موثوق به لألوص  البيولوجي إفتراضهناك  .01
المبدئي بأوص  بيولوجي ال تتوفر له أسعار  عترافإلفقط عند ا فتراضاإلمن الممكن تفنيد هذا 

أو قيم محددة من قب  السوق، وحددت له التقديرات البديلة للقيم العادلة على أنها غير موثوق 
منها  مخوصوما  وفي هذه الحالة يجب قياس ذلك األوص  البيولوجي بتكلفته  .بها بشك  واضح

القيمة، وعندما توصبح القيمة العادلة  اضإنخفمتراكم وأية خسائر متراكمة في  إستهاكأي 
لهذا األوص  البيولوجي قابلة للقياس بشك  موثوق به فإنه يجب على المشروع قياسها بقيمتها 

وما أن يوصبح من الممكن قياس  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع. مخوصوما  المعادلة 
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المنشاة بقياسها على أنها قيمتها  القيمة العادلة لهذا األوص  البيولوجي بشك  موثوق، تقوم
معايير  منها تكاليف البيع. وما أن يلبي األوص  البيولوجي غير المتداو  مطروحا  العادلة 

توصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع )أو يتم شمله في مجموعة توصرف موصنفة على أنها 
لذي يتناو  األوصو  غير لمعيار المحاسبة الوطني أو الدولي ا محتفظ بها برسم البيع( وفقا  

المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة، ُيفترض أنه من الممكن قياس القيمة 
 .العادلة على نحو موثوق به

 

المبدئي، والمشروع الذي قاس في  عترافإلعند ا 01في الفقرة  فتراضاإلمن الممكن فقط تفنيد  .01
تستمر في قياس األصل البيولوجي بقيمته العادلة  السابق األصل البيولوجي بقيمته يجب أن

 منها البيع إلى أن يتم التصرف فيها. مطروحاً 
 
يقوم المشروع بقياس المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته العادلة  ،في جميع الحاالت .06

عي عند ويعكس هذا المعيار الرأي بأن القيمة العادلة للمحصول الزرا  .منها تكاليف البيع مطروحاً 
 نقطة الحصاد من الممكن قياسها بشكل موثوق به.

 
القيمة على المشروع أن  إنخفاضالمتراكم والخسائر المتراكمة في  ستهالكواإل ،عند تحديد التكلفة .02

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  47في القطاع العام الدولي ةمعيار المحاسبعتبار إلتأخذ في ا
 نخفاض قيمة األصول غير المولدة للنقد"إ" 74الدولي في القطاع العام ومعيار المحاسبة 42العام 

 .نخفاض قيمة األصول المولدة للنقد"إ" 76ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 اإلفوصاح
 عـام

يجب على المشروع اإلفوصاح عن إجمالي المكسب أو الخسارة الناجمة أثناء الفترة الحالية عند  .08
 مطروحا  البيولوجية والمحوصو  الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة  وصو ئي باألالمبد عترافاإل

 البيولوجية. وصو منها تكاليف البيع لأل
 
 

التي تميز بين األوصو  القابلة لإلستهاك  البيولوجية وصو أليجب على المشروع تقديم ووصف ل .09
(Consumable)  واألوصو  البيولوجية الحاملة(Bearer) و  البيولوجية المحتفظ بها وبين األوص

 . أجر رمزيبرسم البيع وتلك المحتفظ بها لغرض توزيعها بدون مقاب  أو لقاء 
 
بغرض كمحصول زراعي أو  يتم االحتفاظ بهاهي تلك التي  ستهالكالبيولوجية القابلة لإل صولاأل .10

القابلة  صولعلى األ ومن األمثلة .بيولوجية أصولكأو توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي بيعها 
المواشي الخاصة بإنتاج اللحوم لمرة واحدة و  ستخدامالحيوانات والنباتات المخصصة لإل ستهالكلإل

والمواشي المحتفظ بها للبيع، واألسماك في المزارع والمحاصيل مثل الذرة والقمح واألشجار من اجل 
التي ُتستخدم بشكل متكرر أو مستمر  البيولوجية صولالبيولوجية الحاملة هي األ صولاألخشاب، واأل

واألصول البيولوجية الحاملة هي ليست محصول  ألكثر من سنة واحدة في نشاط زراعي معين. 
زراعي بل تتولد ذاتيا. وتشمل األمثلة على أنواع الحيوانات التي تكون عبارة عن أصول بيولوجية 

والماعز أو  التي ينتج عنها الحليب المواشيحاملة المواشي )بما في ذلك األسماك والدواجن( و 
الحيوانات األخرى التس ُتستخدم إلنتاج الصوف. وتشمل األمثلة على أنواع النباتات التي تكون عبارة 
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والجوز والنسغ والراتنج والمنتجات والكرمة وأشجار الفاكهة  عن أصول بيولوجية حاملة األشجار
 .ا تبقى الشجرةع منها الحطب بينمواألشجار التي يقطالورقية 

 

تكون على شكل وصف كمي. ويمكن أن يرافق الوصف  09إن اإلفصاحات التي تقتضيها الفقرة  .14
 الكمي وصف سردي. 

 

التمييز بين ، يتم تشجيع المنشأة أيضا على 09عند القيام باإلفصاحات التي تقتضيها الفقرة  .17
من شأن هذا التمييز أن يوفر األصول البيولوجية الناضجة وغير الناضجة، حيث يكون مناسبا. و 

مكانيات الخدمة. معلومات  يمكن أن تكون مفيدة في تقييم وقت التدفقات النقدية المستقبلية وا 
 وتفصح المنشأة عن أساس إجراء هذه التمييزات.

 

البيولوجية  صولالبيولوجية الناضجة هي التي أصبحت قابلة للحصاد )بالنسبة لأل صولاألإن  .10
البيولوجية  صولأو التي هي قادرة على إعطاء محاصيل منتظمة )بالنسبة لأل كستهالالقابلة لإل
 .(الحاملة

 

يجب على المشروع بيان ما يلي إذا لم تكن قد أفوصحت عنه في المعلومات المنشورة مع  .11
 -البيانات المالية:

 و ها البيولوجية؛أوصولطبيعة أنشطتها التي تتعلق بك  مجموعة من  (أ)
 -ات غير المالية للكميات الفعلية لما يلي:القياسات أو التقدير  (ب)

 البيولوجية للمشروع في نهاية الفترة ؛ و  وصو ك  مجموعة من األ (4)

 ناتج المحاوصي  الزراعية خا  الفترة. (7)

 

الهامة المطبقة لتحديد القيمة العادلة  اتفتراضواإليجب على المشروع اإلفوصاح عن األساليب  .11
 البيولوجية. وصو وك  مجموع من األ ند نقطة الحوصادلك  مجموعة من المحاوصي  الزراعية ع

 

منها تكاليف البيع للمحاوصي  الزراعية مطروحا  يجب أن يفوصح المشروع عن القيمة العادلة  .16
 التي تم حوصادها خا  الفترة محددة عند نقطة الحوصاد.

 

 -يجب على المشروع اإلفوصاح عما يلي: .12
 

 وصو ومبالغها المسجلة والمبالغ المسجلة لألالبيولوجية المحدودة الملكية  وصو وجود األ (أ)
 ؛لتزاماتالبيولوجية المرهونة كضمان لإل 

 أو قدرتها على بيع األوصو  البيولوجية.  المنشأة إستخدامطبيعة ونطاق القيود على  (ب)
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متاكلتزامات لتطوير و إل مبلغ ا (ج)  ؛ والبيولوجية وصو األ ا 
 النشاط الزراعي.إدارة المخاطرة المالية فيما يتعلق ب تإستراتيجيا (د)

 
  البيولوجية بين بداية وصو يجب على المشروع تقديم مطابقة للتغيرات في المبلغ المسج  لأل .18

 -ونهاية الفترة الحالية، والمعلومات المقارنة غير مطلوبة، ويجب أن تشم  المطابقة ما يلي:

 اليف البيع،منها تك مطروحا  المكسب أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة  (أ)
المفوصح عنها بشك  منفوص  لألوصو  البيولوجية الحاملة واألوصو  البيولوجية القابلة 

 ستهاك؛لإل
 ات الناجمة عن المشتريات؛ دالزيا (ب)
 الزيادات الناجمة عن األوصو  المشتراة من خا  معاملة غير تبادلية؛  (ج)

متاحة للبيع )أو  نهاكأواألوصو  البيولوجية الموصنفة  الناجمة عن المبيعات اتنخفاضاإل  (د)
أنها ضمن مجموعة اإلستبعاد والتي هي موصنفة كأنها متاحة للبيع( بما يتفق مع 

أو الوطني ذي العاقة والذي يتناو  األوصو  غير المتداولة المحتفظ بها المعيار الدولي 
 برسم البيع والعمليات المتوقفة؛

  و لقاء أجر رمزي؛ الزيادات الناجمة عن التوزيعات بدون مقاب  أ  (  هـ) 
 الناجمة عن الحوصاد؛  اتنخفاضاإل  (و)
 الزيادات الناجمة عن دمج منشآت األعما ؛  (ز)
في عملتي  الوصرف الناجمة عن ترجمة البيانات المالية لمشروع أجنبية فورقاتوصافي  (ح)

 ؛ و عرض مختلفة، وفي ترجمة العمليات األجنبية بعملة عرض المنشأة في تقريها
 التغيرات األخرى. (ط)

 

منها تكاليف البيع ألصل بيولوجي بسبب كل من  مطروحاً ن الممكن أن تتغير القيمة العادلة م .19
واإلفصاح المنفصل للتغيرات المادية والتغيرات  .التغيرات المادية والتغيرات في األسعار في السوق
توجد  اً جدالمستقبلية، وبشكل خاص  واالحتماالتفي األسعار مفيد في تقييم أداء الفترة الحالية 

تشجع المشروع أن تفصح حسب المجموعة أو  ،وفي هذه الحاالت .دورة إنتاج تزيد عن سنة
الفائض منها تكاليف البيع الداخلة ضمن  مطروحاً لذلك عن مبلغ التغير في القيمة العادلة  خالفاً 

ئدة فا أقلوهذه المعلومات هي  .بسبب التغيرات المادية وبسبب التغيرات في السعر أو العجز
عند تربية الدجاج أو زراعة  ،من سنة واحدة )مثال ذلك أقلبشكل عام عندما تكون دورة اإلنتاج 

 الحبوب(.
 

 

النمو والتحلل واإلنتاج والتكاثر، وكل  -ينجم عن التحول البيولوجي عدد من أنواع التغير المادي .10
ة لها عالقة مباشرة بالمنافع وكل واحد من هذه التغيرات المادي .واحد منها قابل للقياس والمالحظة
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كما أن التغير في القيمة العادلة ألصل بيولوجي  .أو إمكانيات الخدمة قتصادية المستقبليةإلا
 تغير مادي. أيضاً بسبب الحصاد هو 

 
ذا وقع  .ما يتعرض النشاط الزراعي لمخاطر الطقس واألمراض والمخاطر الطبيعية األخرى كثيراً  .14 وا 

أو طبيعته أو تكراره يتعلق بفهم أداء المشروع للفترة فإنه يتم اإلفصاح حدث والذي بسبب حجمه 
في القطاع  الدولي ةمعيار المحاسباإليراد والمصروف ذات العالقة بموجب عن طبيعة ومبلغ بنود 

انتشار مرض مقال أو حدوث فيضان أو قحط شديد أو صقيع  ،، وتشمل األمثلة على ذلك4 العام
 أو وباء من الحشرات.

 

البيولوجية حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة بشك   وصو اإلفوصاحات اإلضافية عن األ
 موثوق به

 

متراكم وأية خسائر  إستهاكمنها أي  مخوصوما  البيولوجية تكلفتها  وصو إذا قاس المشروع األ .17
ح ( في نهاية الفترة فإنه يجب على المشروع اإلفوصا43القيمة )أنظر فقرة  إنخفاضمتراكمة في 

 -:البيولوجية وصو عما يلي لهذه األ

 البيولوجية؛  وصو ووصف لأل (أ)
 إيضاح بشأن عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشك  موثوق به؛ (ب)
 أن تقع القيمة العادلة ضمنها؛  جدا  نطاق التقديرات التي يحتم   ،إذا أمكن (ج)
 المستخدم؛  ستهاكاإلأسلوب  (د)

 المستخدمة؛ و  ستهاكاإل(  األعمار النافعة أو معدالت هـ)       

 نخفاضلإل المتراكم )مجمع مع الخسائر المتراكمة  ستهاكواإلإجمالي المبلغ المسج   (و)
 في القيمة( في بداية ونهاية الفترة.

 
 إستهاكمنها أي  مخوصوما  بتكلفتها  وصو إذا قام المشروع خا  الفترة المالية بقياس األ .10

فإنه يجب على المشروع  ،(43يمة )أنظر الفقرة الق إنخفاضمتراكم وأية خسائر متراكمة في 
البيولوجية،  وصو بها عند التوصرف في هذه األ عترافاإلفوصاح عن أي مكسب أو خسارة تم اإل

 وصو عن المبالغ المتعلقة بهذه األ 34ويجب أن تفوصح المطابقة التي تتطلبها الفقرة 
قة المبالغ التالية الداخلة البيولوجية بشك  منفوص ، إضافة إلى ذلك يجب أن تشم  المطاب

 -البيولوجية: وصو المتعلقة بهذه األ الفائض أو العجزضمن 

 في القيمة؛  نخفاضاإل خسائر  (أ)
 القيمة؛ و  إنخفاضعكوسات خسائر  (ب)
 .ستهاكاإل (ج)

 

 مخوصوما  البيولوجية التي تم قياسها في السابق بتكلفتها  وصو إذا أوصبحت القيمة العادلة لأل .11
القيمة العادلة قابلة للقياس بشك   إنخفاضكم وأية خسارة متراكمة في مترا إستهاكمنها أي 



 الزراعة

 72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   970 

 وصو موثوق به خا  الفترة الحالية فإنه يجب على المشروع اإلفوصاح عما يلي لهذه األ
 -:البيولوجية

 البيولوجية؛ وصو ووصف لأل (أ)

 إيضاح لماذا أوصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشك  موثوق به؛ و  (ب)
 التغيير. أثر (ج)
 

 نتقاليالنص اإل 
 بشك  مبدئي  ستحقاقتبني محاسبة اإل

 

حيث تعترف المنشأة مبدئيا باألوصو  البيولوجية أو المحوصو  الزراعي عند تبني محاسبة  .11
المبدئي بتلك  عترافالمحاسبية للمرة األولى، ينبغي أن تبّلغ المنشأة عن أثر اإل ستحقاقاإل

فتتاحي للفائض أو العجز المتراكم للفترة التي األوصو  وذلك المحوصو  كتعدي  على الروصيد اال
 يتم فيها تبني المعيار للمرة األولى. 

 

 تاريخ النفاذ
التي تغطي الفترات التي تبدأ في السنوية للبيانات المالية يجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار  .16

ا  طبقت في فترة مبكرة. وفي حالتطبيق  ومن المحبذ .أو بعد هذا التاريخ 7066 إبري  6
فإنه يجب عليها اإلفوصاح عن هذه  7066 إبري  6هذا المعيار للفترات التي تبدأ قب  المنشأة 
 الحقيقة.

 
المحاسبي حسبما يرد تعريفه في معايير المحاسبة الدولية  ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس اإل .12

هذا المعيار على البيانات  ينطبق في القطاع العام ألغراض إعداد التقارير بعد تاريخ النفاذ هذا،
 المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده. 

 



 الزراعة

   971 )الملحق( 72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الملحق
 التعديات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى

 

 6ي الفترات التي تبدأ في ينبغي أن ُتطّبق التعديات الواردة في هذا الملحق للبيانات المالية السنوية التي تغط
لفترة مبكرة، فإنه ينبغي أن ُتطبق تلك أو بعد هذا التاريخ. وفي حا  طبقت المنشأة هذا المعيار  7066إبري  

 التعديات لتلك الفترة المبكرة. 
 

 "يةمعامات التبادلال"اإليراد من  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 النحو التالي:  على 60يتم تعدي  الفقرة 
المبةةةدئي، ومةةةن  عتةةةرافاإلومنتجةةةات الزراعةةةة والغابةةةات عنةةةد الزيةةةادة الطبيعيةةةة فةةةي القطيةةةع الناجمةةةة عةةةن  ( هـ)40

نظر معيار المحاسبة الةدولي أالتغيرات في القيمة العادلة لألصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي )
 و "الزراعة"(؛ 72في القطاع العام 

المبةةدئي بالمحصةةول الزراعةةي )انظةةر معيةةار المحاسةةبة الةةدولي فةةي القطةةاع العةةام  عتةةرافاجمةةة عةةن اإلالنأ(  هـــ)40
 ؛ و72

 
 "المخزون" 67معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 )ج( على النحو التالي: 7يتم تعدي  الفقرة 

معيــار قــت الحوصــاد )انظــر األوصــو  البيولوجيــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي والمحوصــو  الزراعــي فــي و  )ج( 7
معيـار المحاسـبة الـدولي فـي المحاسبة الـدولي أو الـوطني ذي الوصـلة الـذي يتنـاو  موضـوع الزراعـة 

 و  "الزراعة"(؛ 72القطاع العام  
 

 على النحو التالي:  72يتم تعدي  الفقرة 
معيـار المحاسـبة لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الوصلة الـذي يتنـاو  موضـوع الزراعـة وفقا ل . 72

الـذي يشـم  محوصـو  زراعـي قامـت قيـاس المخـزون  ينبغـي، "الزراعـة" 72الدولي فـي القطـاع العـام 
المبــدئي مطروحــا منهــا  عتــرافالمنشـأة بحوصــاده مــن مــن أوصـولها البيولوجيــة بقيمتــه العادلــة عنـد اإل

وتكــون هــذه تكلفــة المخــزون فــي ذلــك فــي وقــت الحوصــاد.  البيــعتكــاليف  ليف نقطــة البيــع المقــدرةتكــا
 التاريخ لتطبيق هذا المعيار.

 
 على النحو التالي:  16أ بعد الفقرة 16يتم إدخا  الفقرة 

عـدي  . ينبغي أن تطبـق المنشـأة ذلـك الت72الفقرة  72عد  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ. 16
ذا  7066إبريـ   6 للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ فـي أو بعـد هـذا التـاريخ. وا 
، ينبغـي 7066إبريـ   6لفتـرة تبـدأ قبـ   72طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  أن ُيطّبق التعدي  أيضا لتلك الفترة المبكرة.
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 "اإليجار " 64ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول
 

 )د( على النحو التالي: 7)ج( و7يتم تعدي  الفقرتين 
معيـــار بموجـــب عقـــود اإليجـــار التمـــويلي )انظـــر األوصـــو  البيولوجيـــة التـــي يحـــتفظ بهـــا المســـتأجرون  )ج( 7

ي معيــار المحاســبة الــدولي فــالمحاســبة الــدولي أو الــوطني ذي الوصــلة الــذي يتنــاو  موضــوع الزراعــة 
 ؛ و "( الزراعة " 72القطاع العام  

 
معيــار المحاســبة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي )انظــر األوصــو  البيولوجيــة التــي يقــدمها المــ جرون  )د( 7

معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  الدولي أو الوطني ذي الوصلة الـذي يتنـاو  موضـوع الزراعـة 
 . "( الزراعة " 72

 
 " العقارات اإلستثمارية " 61الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة 

 
 على النحو التالي: 1يتم تعدي  الفقرة 

 " 72معيةةار المحاسةةةبة الةةدولي فةةةي القطةةاع العةةةام  نظةةةر أ) األصةةول البيولوجيةةةة المتعلقةةة بالنشةةةاط الزراعةةي )أ( 6
 "(؛ و الزراعة

 
 " ة األوصو  المولدة للنقدنخفاض قيمإ " 71معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 على النحو التالي: 7يتم تعدي  الفقرة 

 
تكةاليف نقطةة البيةع األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي تقاس بالقيمةة العادلةة مطروحةا منهةا  ( ي)7

لزراعةة معيةار المحاسةبة الةدولي أو الةوطني ذي الصةلة الةذي يتنةاول موضةوع انظةر أتكاليف البيةع ) المقدرة
 (؛ و" الزراعة " 72معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 
 على النحو التالي: 4يتم تعدي  الفقرة 

باإلضــافة إلــى ذلــك، ال ينطبــق هــذا المعيــار علــى األوصــو  البيولوجيــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي التــي    ...4
واألوصـو  غيـر المتداولـة  تكـاليف البيـع قـدرةتكاليف نقطـة البيـع الممنها  تقاس بالقيمة العادلة مطروحا  

)أو مجموعــات التوصــرف( الموصــنفة علــى أنهــا محــتفظ بهــا برســم البيــع والمقاســة بــالمبلغ المســج  أو 
ــاس فــي كــ  مــن  ــات القي ــرد متطلب ــع، أيهمــا أقــ . وت ــاليف البي ــة مطروحــا منهــا تك ــار القيمــة العادل معي

" الـذي يتنـاو  األوصـو  البيولوجيـة المتعلقـة بالنشـاط  الزراعـة " 72المحاسبة الدولي في القطـاع العـام 
غيـــر المتداولـــة )أو  ومعيـــار المحاســبة الـــدولي أو الــوطني ذو الوصـــلة الــذي يتنـــاو  األوصــو  الزراعــي

 مجموعات التوصرف( الموصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع. 
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  اتستنتاجاإلأساس 
 منه. ءً ، لكن ال يعد  جز 72الدولي في القطاع العام ات هذا معيار المحاسبة ستنتاجيرافق أساس اإل

 

 مقدمة
إن برنامج المقاربة بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة    4إستنتاج

الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في 
مع المعايير  ستحقاقبين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلتحقيق المقاربة 

الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا 
 .لمنشآت القطاع العام

 

والتي يتم مقاربتها  ستحقاقاس اإلتحافظ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أس   7إستنتاج
مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية، ما لم يوجد سبب خاص بالقطاع العام يستدعي الحياد عن هذه المعايير. ويحدث 

قارير المالية عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات الحياد عن المعايير الدولية المقابلة إلعداد الت
في هذه المعايير غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون دمج توضيحات أو أمثلة إضافية أمرا 

لتوضيح متطلبات محددة في سياق القطاع العام. وُتحدد االختالفات بين معايير المحاسبة  ضرورياً 
"المقارنة مع بلها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الدولية في القطاع العام وما يقا

 محاسبة دولي في القطاع العام. الواردة في كل معيار  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"
 

 األوصو  البيولوجية المحتفظ بها لتقديم أو توريد الخدمات
 في القطاع العام أن األصول البيولوجية في القطاع العام غالباً أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية    0إستنتاج

ما يتم االحتفاظ بها لتقديم أو توريد الخدمات. وتشمل األمثلة على هذه األصول البيولوجية 
األحصنة والكالب التي ُتستخدم ألغراض بوليسية واألشجار والنباتات في الحدائق التي يتم تشغيلها 

وخلص المجلس إلى أن هذه األصول البيولوجية ال ُيحتفظ بها  .ماميةألغراض ترفيهية واستج
في نشاط زراعي معين ألنه ال يتم إدارتها بشكل روتيني لغرض قياس ومراقبة  ستخداملغرض اإل

أو الحصاد، حسبما هو مبين في التغير في النوعية أو الكمية المتحققة عير التحول البيولوجي 
أن هذا المعيار ال يتطرق لهذه األصول البيولوجية، قرر المجلس دمج . ومن اجل توضيح 40الفقرة

ينص على أن المعيار ال ينطبق على األصول البيولوجية )ج( 0استثناء من النطاق في الفقرة 
 ستثناءات من النطاق. أمثلة على مثل هذه اإل 1المحتفظ بها لتقديم أو توريد الخدمات. تقدم الفقرة 

 

 راعيتعريف النشاط الز 
ختصاصات، يمكن بيع األصول البيولوجية التي تكون جزء من النشاط الزراعي أو في بعض اإل   1إستنتاج

األخرى أو المنظمات غير الحكومية أو المنشآت األخرى بدون توزيعها على منشآت القطاع العام 
لمستمد منه هذا ، ا"الزراعة" 14وحيث يتناول معيار المحاسبة الدولي مقابل أو لقاء أجر رمزي. 

المعيار، النشاط الزراعي التجاري، خلص المجلس إلى أن األصول البيولوجية المحتفظ بها لغرض 
التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي ينبغي أن تكون ضمن تعريف النشاط الزراعي، ألن هذه 

ريف من ذلك المعامالت هي معامالت شائعة في القطاع العام. لذلك قام المجلس بتعديل التع
ليشمل إشارات إلى األصول البيولوجية المحتفظ بها لغرض  14الوارد معيار المحاسبة الدولي

 التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي.
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 المنح الحكومية
رشادات محاسبة المنح الحكومية المتعلقة  14يحدد معيار المحاسبة الدولي   1إستنتاج متطلبات وا 

لتي تختلف عن المتطلبات المنصوص عليها في معيار المحاسبة باألصول البيولوجية ا
ال يتضمن معيار  ."محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية" 70الدولي

رشادات المنح الحكومية  72المحاسبة الدولي في القطاع العام ألن معيار متطلبات وا 
المعامالت غير التبادلية )الضرائب  "اإليراد من 70المحاسبة الدولي في القطاع العام

رشادات تتعلق بالمنح الحكومية في المعامالت غير  والتحويالت(" ينص على متطلبات وا 
التبادلية. ولم يبحث المجلس في ضرورة أن تختلف محاسبة المنح الحكومية المتعلقة 

 . 70باألصول البيولوجية عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 األوصو  البيولوجية واألوصو  الزراعية المشتراة من خا  معاملة غير تبادلية 
 وفقاً يمكن أن تشتري المنشأة أصل بيولوجي أو محصول زراعي في معاملة غير تبادلية.    6إستنتاج

لهذا المعيار، يتم قياس هذه األصول بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. ويحدد 
ضرورة قياس األصول المشتراة من خالل  70محاسبة الدولي في القطاع العام معيار ال

معاملة غير تبادلية مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. ونتيجة لمتطلبات القياس 
المختلفة، بحث المجلس في أساس القياس المناسب لألصول البيولوجية المشتراة في معاملة 

 غير تبادلية.
 

قياس األصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم قش المجلس مناهج مختلفة في نا   2إستنتاج
   المناهج الثالث التالية: وقد ناقش تحديداً  .شرائه في معاملة غير تبادلية

والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في المنهج األول: قياس جميع األصول البيولوجية  (أ)
)أي  70يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع إستخداممعاملة غير تبادلية ب

استثناء جميع األصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة غير 
 تبادلية من متطلبات القياس المنصوص عليها في هذا المعيار(؛

قياس جميع األصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه المنهج الثاني:  (ب)
هذا المعيار )أي استثناء جميع األصول البيولوجية  إستخدامعاملة غير تبادلية بفي م

والمحصول الزراعي من متطلبات القياس المنصوص عليها في معيار المحاسبة 
 (؛ و70الدولي في القطاع العام 

وهذا المعيار  70معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إستخدامالمنهج الثالث:  (ج)
صول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة غير لقياس األ
 تبادلية. 

 
لقد رفض المجلس المنهج األول ألنه يتم قياس األصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي   8إستنتاج

يتم شرائه في معامالت تبادلية وغير تبادلية بشكل مختلف. وقد وافق المجلس على أنه ال 
ب لقياس األصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة يوجد أي سب

غير تبادلية بشكل مختلف عن تلك التي يتم شرائها في معاملة تبادلية ألن األصول هي 
 ذاتها. 
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تحليل المنهج الثالث، بحث المجلس في متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع في    9إستنتاج
وينص معيار المحاسبة الدولي في  .ا يتعلق بقياس األنواع األخرى من األصولفيم 70العام 

منه على ما يلي: "...إذا تعين على المنشأة المعدة للتقارير  40في الفقرة  70القطاع العام 
دفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يخص نقل أحد بنود المصانع إليها من منشأة أخرى، 

ويتم دمج تكاليف بشكل منفصل عن اإليراد الناجم عن نقل البند. ُيعترف بتلك التكاليف 
التسليم والتركيب في المبلغ المعترف به كأصل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

". وهذا يشير أنه بالنسبة لألصول األخرى، تبحث المنشأة في متطلبات القياس 42العام 
قطاع العام باإلضافة إلى معيار المحاسبة الدولي في لمعايير المحاسبة الدولية األخرى في ال

في القياس المبدئي لألصول التي يتم شرائها من خالل معاملة غير  70القطاع العام 
 تبادلية. 

 
لذلك خلص  .من الخصائص اإلضافية المتعلقة بقياس األصول البيولوجية هي تكاليف البيع  40إستنتاج

متطلبات كل من معيار المحاسبة الث، تبحث المنشأة في المجلس إلى أنه وفقا للمنهج الث
وهذا المعيار في قياس األصول البيولوجية والمحصول الزراعي  70الدولي في القطاع العام 

الذي يتم شرائه في معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع عند 
لنتيجة هي نفس النتيجة التي تم التوصل إليها بها مبدئيا. والحظ المجلس أن هذه ا عترافاإل

 بموجب المنهج الثاني. 
 

 األوصو  البيولوجية والمحوصو  الزراعي الذي سيتم توزيعه بدون مقاب  أو لقاء أجر رمزي
األصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي سيتم بيعه  14يتناول معيار المحاسبة الدولي   44إستنتاج

عها بدون مقابل أو لقاء أجر لعام، يمكن إدارة هذه األصول بهدف توزيفقط. وفي القطاع ا
وجهة نظر مفادها ضرورة إجراء  "الزراعة" 06رمزي. أبدى المجيبون على مسودة  العرض 

بها برسم البيع في معاملة تبادل  المحتفظباألصول البيولوجية  عترافاإلقياس و تمييز بين 
بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. وقد نص واألصول البيولوجية المحتفظ بها 

أن المخزون الذي مبدأ مفاده على  "المخزون" 47معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ُيحتفظ به بغرض التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي ينبغي قياسه بسعر التكلفة أو تكلفة 

ي ليست خيارا متاحا في هذا المعيار ما لم ينطبق والتكلفة هاالستبدال الحالية، أيهما أقل. 
. وُتعرف تكلفة االستبدال الحالية بالتكلفة التي تتكبدها المنشأة 01االستثناء الوارد في الفقرة 

منها  المتالك األصل في تاريخ إعداد التقارير، وهي قيمة تقريبية للقيمة العادلة مطروحاً 
 .06المنهج الوارد في مسودة العرض تكاليف البيع. وعليه، لم يتم تغيير 

                   
تساءل أيضًا بعض المجيبون على مسودة العرض ما إذا كان ينبغي اإلبالغ عن األرباح   47إستنتاج

قياس القيمة العادلة في بيان األداء المالي خالل عملية  إستخداموالخسائر الناجمة عن 
قياس  إستخدامن األرباح والخسائر الناجمة عن ويرى المجلس ضرورة اإلبالغ عالتحول. 

القيمة العادلة في بيان األداء المالي ألن مثل هذا اإلبالغ يقدم معلومات مساءلة مفيدة خالل 
عملية التحول البيولوجي. وقد تقرر المنشآت إجراء إفصاحات إضافية لتوضيح أثر هذه 

 التغيرات المبل غ عنها في القيمة العادلة. 
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 وصاح اإلف
بحث المجلس ما إذا كانت أي إفصاحات أخرى مبررة لتناول قضايا خاصة بالقطاع العام،   40إستنتاج

 وأضاف متطلبات إفصاح لما يلي:
التمييز بين األصول البيولوجية القابلة لالستهالك والحاملة. وهذا التمييز ضروري  (أ)

القابلة األصول  يصنف 7004ألن دليل إحصاءات التمويل الحكومية لعام 
لالستهالك على أنها مخزون، بينما يصنفها هذا المعيار كأصول بيولوجية. ويسمح 
التمييز بإجراء مطابقة أفضل بين البيانات المالية للمنشأة المعد ة بموجب معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام والمقاييس اإلحصائية. 

رسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض التمييز بين األصول البيولوجية المحتفظ بها ب (ب)
توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. ويعتقد المجلس أن هذا التمييز هو أمر 
ضروري للسماح للمستخدمين بتحديد األرباح والخسائر غير المحققة على األصول 

 البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. 

لبيولوجية المشتراة من خالل معامالت غير تبادلية واألصول إظهار األصول ا (ج)
البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي في مطابقتها 
للتغيرات في المبلغ المسجل لألصول البيولوجية بين بداية ونهاية الفترة الحالية. 

عامالت غير التبادلية والتي وهذا اإلفصاح مطلوب لتقديم معلومات مناسبة حول الم
 يتم دمجها في نطاق هذا المعيار. 

اإلفصاح بشكل منفصل عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع  (د)
نتيجة المعامالت غير التبادلية لألصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك 

. ومن المهم تقديم رمزي المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر
معلومات حول مبلغ األرباح والخسائر المنسوبة لألصول البيولوجية المخصصة 

دة مستخدمي البيانات المالية في تقييم عللتوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي لمسا
 تكلفة البرامج الحكومية. 

قدرتها على بيع المنشأة أو  إستخداموصف طبيعة ونطاق القيود المفروضة على  ( هـ)
األصول البيولوجية، مثل إجمالي مبالغ هذه األصول والمبالغ المقيدة لها. ويرى 
المجلس أن هذا اإلفصاح يقدم معلومات مفيدة حول قدرة المنشأة على بيع 

 المحصول الزراعي بالقيمة العادلة، وبالتالي حول قياسها. 
 

 نتقاليةإل األحكام ا
المحاسبي  ستحقاقانتقالية لتبني أساس اإل أحكاماً  14المحاسبة الدولي ال يتضمن معيار   41إستنتاج

للمرة األولى. في حين يتضمن هذا المعيار أحكاما لمساعدة المنشآت في تطبيق هذا المعيار 
 المحاسبي للمرة األولى. ستحقاقعند تبني أساس اإل
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 أمثلة توضيحية
 

 ، لكن ال تشك ل جزءا منه. 72لقطاع العام ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة الدولي في ا
 

ترد مقتطفات من بيان األداء المالي وبيان المركز المالي إلظهار آثار المعامالت المبينة أدناه. وال 
 لمعايير األخرى. مع جميع متطلبات اإلفصاح والعرض الخاصة باتتوافق هذه المقتطفات بالضرورة 

 
طلبات اإلفصاح الخاصة بهذا المعيار لمنشأة مزارع ألبان. يشجع كيفية تطبيق متيوضح المثال األول 

منها تكاليف البيع لألصول البيولوجية إلى  هذا المعيار على فصل التغير في القيمة العادلة مطروحاً 
تغير مادي وتغير في األسعار. وينعكس ذلك الفصل في المثال األول. في حين يوضح المثال الثاني 

 المادي عن التغير في األسعار.  كيفية فصل التغير
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 متطلبات اإلفوصاح
 

 بيان المركز المالي
 

 و ي  همشروع 
 

 4ديسمبر  46 ماحظات
×70 

 وحدة عملة              

 70× 2ديسمبر  46

 وحدة عملة

    وصو األ

     المتداولة وصو األ

 400000 400000  النقد

 610000 880000  الذمم المدينة

 200610 870910  المخزون

 4110610 4800910  إجمالي األصول المتداولة
    

    األوصو  غير المتداولة
    األصول البيولوجية الحاملة 

 120200 170060  (4)غير ناضجة  - ماشية ألبان

 1440810 0270990  (4)ناضجة  –ماشية ألبان 

 1190120 1710010 0 الحاملة البيولوجية صولاأل -المجموع الفرعي   

 401090800 401670610  الممتلكات والمصانع والمعدات
 6.412.420 6.442.200  غير المتداولة وصو إجمالي األ  

 7.061.070 7.014.110   وصو إجمالي األ
    

    االلتزامات
    االلتزامات المتداولة

 4100070 4770678  الذمم الدائنة
 610.070 677.174  إجمالي االلتزامات المتداولة 

    

    وصافي األوصو /حقوق الملكية
 400000000 400000000  رأس المال المساهم به

 8610000 9160077  الفائض المتراكم
 6.411.000 6.231.077  وصافي األوصو /حقوق الملكية إجمالي

وصافي األوصو /حقوق الملكية  إجمالي
 وااللتزامات

 7.014.110 7.061.070 

 
يميز بين األصول القابلة لالستهالك واألصول البيولوجية الحاملة وبين تلك تعين على المنشأة تقديم وصف لألصول البيولوجية ي ( 4)

المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. وتكون هذه اإلفصاحات على شكل 
على التمييز بين األصول البيولوجية . ويتم تشجيع المنشأة أيضا، لكن ال ُيطلب منها، وصف كمي يمكن أن يرافقه وصف سردي

وُيظهر هذا المثال اإلفصاح عن ، حيث يكون مناسبا. وتفصح المنشأة عن أساس إجراء هذه التمييزات. الناضجة وغير الناضجة
معلومات لتلبية متطلبات اإلفصاح األخرى في إيضاحات األصول البيولوجية الحاملة في متن بيان المركز المالي. وُيفصح عن ال

 البيانات المالية، حيث ُيسمح بذلك. 



 الزراعة

    907 72 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية

  األداء الماليبيان 
 

 و ي  همشروع 
 

 46السنة المنتهية في  ماحظات
 70× 4ديسمبر 

   
 1480710   القيمة العادلة للحليب المنتج

المكاسب الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة 
 تكاليف البيع لماشية األلبانمنها  وماً مخص

0 

090900 
  114.620 

 (4020170)  المخزون المستخدم
 (4720780)  تكاليف الموظفين

 (410710)   ستهالكاإلمصروف 
 (4920097)  المصروفات التشغيلية األخرى

  (332.634) 
 46.077  الفائض للفترة

 
  ملكيةوصافي األوصو /حقوق البيان التغيرات في 

 السنة المنتهية في 
 70×4ديسمبر  46

 الفائض رأس الما  المساهم 
 المتراكم

 اإلجمالي

    
 6.411.000 8610000 400000000 70×8يناير  4الرصيد في 

    
 46.077 840077 - الفائض للفترة

    
 6.231.077 231.077 6.000.000 70×4ديسمبر  46الروصيد في 
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 7قديبيان التدفق الن
 

 و ي  همشروع 
 
 

 السنة المنتهية في ماحظات
 70×4ديسمبر  46 

وحدة عملة          
 

  تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية
  

 1980072   نقدية من مبيعات الحليب مقبوضات

 920940  نقدية من مبيعات الماشية مقبوضات
 (1010071)  نقد مدفوع مقابل إمدادات وللموظفين

 (700841)   فوع مقابل مشتريات ماشيةنقد مد
 14.600  وصافي النقد من األنشطة التشغيلية    

    ستثماريةإلتدفقات نقدية من األنشطة ا
 (680400)   شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

 (14.600)  ستثماريةإلوصافي النقد المستخدم في األنشطة ا   
 0  وصافي الزيادة في النقد

 60.000   السنةة النقد في بداي
 60.000  السنةالنقد في نهاية 

 

 يضاحات إ
 العمليات واألنشطة الرئيسية 4

بعدد  المنشأةاحتفظت  70×8ديسمبر  04في  ."( في إنتاج الحليبالمنشأةو ي )" هتعمل شركة 
تتم تربيتها إلنتاج الحليب  عجالً  402ناضجة( وحاملة  أصولقرة قادرة على إنتاج الحليب )ب 149

 من الحليب اً كيلو غرام 4120181 المنشأةوقد أنتجت  .غير ناضجة( حاملة أصولفي المستقبل )
يتم تحديد القيمة العادلة لهذا اإلنتاج ) 1480710البالغة  منها تكاليف البيع مطروحاً ذا قيمة عادلة 

ي أصول وال تملك المنشأة أ .70×8ديسمبر  04في وقت الحلب( في السنة المنتهية في  الزراعي
 ستهالك. بيولوجية قابلة لإل

   
 السياسات المحاسبية  7

 الماشية والحليب
ويتم تحديد  .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع مخصوماً يتم قياس الماشية بمقدار قيمتها العادلة 

على  بناءاً  على أسعار السوق للماشية وقيم تحديد القيمة العادلة للماشية بناءاً القيمة العادلة للماشية 
بمقدار  مبدئياً ويتم قياس الحليب  .أسعار السوق للماشية ذات العمر والساللة والميزة الجينية المماثلة

ويتم تحديد القيمة  .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع في وقت الحلب مخصوماً قيمته العادلة 
 .على أسعار السوق في المنطقة المحلية بناءاً العادلة للحليب 

  

                                                 
 البدول  ةمعيار المحاسببة، ويتطلب المباشر الطريقةبيان التدفق النقدي هذا عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بإستخدام يُظهر   2

إمببا  إسببتخدامة التشبغيلية بأن يقببوم المشببرول بباعب ا عببن التببدفقات النقديبة مببن األنشببط ي""بيانببات التببدفق النقبد  2 فب  القطببال العبام
 ة.المباشر الطريقة إستخدامعلى  2 ف  القطال العام الدول  ةمعيار المحاسب. ويشجع ةغير المباشر الطريقةأو  ةالمباشر الطريقة



 الزراعة

    901 72 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية

 البيولوجية وصو األ 0
 

 70×4 مطابقة المبالغ المسجلة لماشية األلبان

 312.120  70×4يناير  6المبلغ المسج  في 

 760710  الزيادات الناجمة عن المشتريات
منها التكاليف المقدرة عند نقطة  مخصوماً المكسب الناجم عن التغيرات العادلة 

 ۳البيع لتغيرات مادية
 

410010 
منها التكاليف  مخصوماً سب الناجم عن التغيرات في القيمة العادلة المك

 1 1التقديرية عند نقطة البيع العائدة للتغيرات في األسعار
 

710180 
 (4000200)  الناجمة عن المبيعات اتنخفاضاإل

 371.010 70×4ديسمبر  46المبلغ المسج  في 
 

 المالية إستراتيجيات إدارة المخاطر 1
 

أن  المنشأةوال تتوقع  .معرضة لمخاطر مالية ناجمة عن تغيرات في أسعار الحليب ةإن المنشأ
تنخفض أسعار الحليب بشكل كبير في المستقبل المنظور، وذلك لم تدخل في مشتقات أو عقود 

بمراجعة نظرتها ألسعار الحليب بشكل  المنشأةوتقوم  .أسعار الحليب إنخفاضأخرى إلدارة مخاطرة 
 نظر في الحاجة إلى إدارة نشطة للمخاطرة المالية.منتظم عند ال

 

 التغير المادي وتغير السعر
ويشجع المعيار على فصل التغير في القيمة  .يوضح المثال التالي كيفية فصل التغير المادي وتغير السعر

للتغيرات في  منها تكاليف البيع إلى الجزء الذي يعزى للتغيرات المادية والجزء الذي يعزى مطروحاً العادلة 
 السعر، إال أن هذا المعيار ال يتطلب ذلك.

 
  701، وتم شراء حيوان عمره 70×8يناير  4في  40بقطيع من الحيوانات عمرها سنتان وعددها  حتفاظاإلتم 

، ولم يتم بيع حيوان أو 70×8يوليو  4، كما ولد حيوان في وحدة عملة 408مقابل  70×8يوليو  4سنة في 
 -كما يلي:  منها تكاليف البيع مطروحاً ل الفترة، وكانت القيم العادلة للوحدة التصرف فيه خال

 وحدة عملة        
 400     70×8يناير  4حيوان عمره سنتان في 
 20     70×8يوليو  4حيوان ولد حدينا في 

 408    70×8يوليو 4حيوان عمره سنتان ونصف في 
 27    70×8ديسمبر  04حيوان ولد حديثا في 

 80   70×8ديسمبر  04حيوان عمره نصف سنة في 
 401    70×8ديسمبر  04حيوان عمره سنتان في 

 444   70×8ديسمبر  04حيوان عمره سنتان ونصف في 
 470    70×8ديسمبر  04سنوات في  0حيوان عمره 

                                                 
وب إلةى التغيةر إن فصل الزيادة في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع بين الجزء المنسةوب إلةى التغيةرات الماديةة والجةزء المنسة   ۳

 في األسعار هو أمر يشجعه هذا لمعيار لكن ال يتطلبه. 
 

 .0المالحظة الهامشية ُأنظر     ٤
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 للقطيع في  منها تكاليف البيع مطروحاً القيمة العادلة 
 40000                                                         (400×40) 70×8يناير  4

 408                      (408×4) 70×8يوليو  4اء في الشر 
 

 منها تكاليف  مطروحاً الزيادة في القيمة العادلة 
 البيع بسبب التغير في السعر

 
40 ( ×401 – 400)     10 
4 ( ×444  ×408)     0 
4 ( ×27 – 20)      7  11 

 منها تكاليف مطروحاً الزيادة في القيمة العادلة 
  البيع بسبب التغير المادي:

40 ( ×470 – 401)     410 
4 ( ×470 – 444)     9 
4 ( ×80 – 27)      8 
4  ×20               20  702 

 
 منها تكاليف  مطروحاً القيمة العادلة 

 70×8ديسمبر  04البيع في 
 

44  ×470      4070 
4 × 80       80  40100 
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 14مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 36مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

مسةةتمد بشةةكل رئيسةةي مةةن معيةةار المحاسةةبة  "الزراعةةة" 72إن معيةةار المحاسةةبة الةةدولي فةةي القطةةاع العةةام 
ختالفةةات الرئيسةةية بةةةين . وفيمةةا يلةةي اإل7008ديسةةةمبر  04( حسةةبما تةةم تعديلةةه حتةةى7004) 14الةةدولي 

 :  14ومعيار المحاسبة الدولي  72ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول
 

  يتضمن تعريف "النشاط الزراعي" معامالت لتوزيع األصول البيولوجية بدون مقابل أو لقاء أجر
 لهذه المعامالت. 14وال يتطرق معيار المحاسبة الدولي  .رمزي

 غير منصوص الخدمات  توريد أوالمحتفظ بها لتقديم  ةيوضح قسم النطاق أن األصول البيولوجي
 مثل هذا التوضيح. 14في هذا المعيار. في حين ال يتضمن معيار المحاسبة الدولي  عليها

 متطلبات المنح الحكومية المتعلقة باألصول البيولوجية المقاسة  14يتضمن معيار المحاسبة الدولي
اسبة الدولي في القطاع منها تكاليف البيع. في حين ال يشمل معيار المح بالقيمة العادلة مطروحاً 

رشادات للمنح الحكومية ألن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  72العام   70متطلبات وا 
رشادات متعلقة  "اإليراد من المعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت(" يقدم متطلبات وا 

 بالمنح الحكومية في المعامالت غير التبادلية. 
 المبدئي وفي  عترافمتطلبات القياس عند اإل 72سبة الدولي في القطاع العام يشمل معيار المحا

 كل تاريخ إلعداد التقارير لألصول البيولوجية المشتراة من خالل معاملة غير تبادلية. 
  المنشأة أو  إستخداميحتوي هذا المعيار شرط إفصاح إضافي لألصول البيولوجية التي تخضع فيها

 يود معينة.قدرتها على البيع لق
  ستهالك والحاملة وبين ة القابلة لإلللتمييز بين األصول البيولوجي معين متطلبيحتوي هذا المعيار

األصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء 
سردي.  وتكون هذه اإلفصاحات على شكل وصف كمي يمكن أن يرافقه وصفأجر رمزي. 

المنشآت، لكن ال يتطلب منها، على تقديم وصف كمي لكل  14ويشجع معيار المحاسبة الدولي
مجموعة من األصول البيولوجية، بحيث يميز بين األصول البيولوجية القابلة لالستهالك والحاملة، 

 األصول البيولوجية الناضجة وغير الناضجة، حيث يكون مناسبًا.أو بين 
 للمرة األولى. في حين ال  ستحقاقنتقالية بخصوص تبني محاسبة اإلإار أحكاما يتضمن هذا المعي

 نتقالية. مثل هذه األحكام اإل 14يتضمن معيار المحاسبة الدولي 
  في حاالت محددة، مصطلحات مختلفة عن 72يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،

مصطلحات "المنافع االقتصادية  إستخدامعلى ذلك م األمثلة . ومن أه14معيار المحاسبة الدولي 
مكانيات الخدمة" و "الفائض أو العجز" و "بيان األداء المالي" في معيار المحاسبة المستقبلية وا 

فهي  14في معيار المحاسبة الدولي  . أما المصطلحات المرادفة72الدولي في القطاع العام 
 .و "بيان الدخل الشامل" قتصادية" و "الربح أو الخسارة""المنافع اإل
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 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 األدوات المالية: العرض 

 

 شكـر وتقديـر
 38للقطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم  إن معيار المحاسبة الدولي
"حصص  8وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  "األدوات المالية: العرض"

توي الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية.  ويح األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة"
هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع لالتحاد الدولي 

معايير الوذلك بتصريح من مؤسسة  8والتفسير 38للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 
 .إلعداد التقارير المالية الدولية

 

التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة  إن النص المعتمد للمعايير الدولية إلعداد
 معايير الدوليةالالدولية باللغة اإلنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة منشورات 

أكس أتش،  6أم  4كانون ستريت، لندن إي سي  33 الطابق األول، وعنوانها إلعداد التقارير المالية
 المملكة المتحدة.

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع على اإلنترنت: 
 

إن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
إلعداد التقارير  معايير الدوليةالألخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة ا

 .المالية
 

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

“International Financial Reporting Standards” " معايير الدوليةالسة هي عالمات تجارية لمؤس 
 ، وال يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.إلعداد التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 األدوات المالية: العرض -82معيار 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 
 . 8354يناير  51

 
من عام  ينايرفي  "األدوات المالية: العرض "  82القطاع العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في 

8353. 
 

المحاسبة  من خالل معايير 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 
 القطاع العام التالية:  الدولية في

  (8355ر في أكتوبر ) الصاد 8355التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 المالية: العرض األدوات

 82حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم  745 

 

 

. تتساوى جميع الفقرات في 68-5 اتمبين في الفقر  "األدوات المالية: العرض" 82إن معيار المحاسبة الدولي 
وفي سياق أساس  في سياق الهدف منه 82 في القطاع العام يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدوليو التأثير. 

في القطاع  معيار المحاسبة الدوليويقدم . "في القطاع العامالدولية  المحاسبة معايير إلىمقدمة " ستنتاجات وإلا
وتطبيق السياسات  ختيارإل أساساً خطاء" واألالتغيرات في التقديرات المحاسبية  ،السياسات المحاسبية" 3 العام

 المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح.
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 الهدف
حقوق أو صافي أصول/ اتإلتزامكلعرض األدوات المالية  تأسيس مبادئ أساسيةهذا المعيار هدف  5

األدوات المالية  من تصنيف وتطبق ل ،المالية اتلتزاملعملية تقاص األصول المالية واإل ملكية
 المالية، حقوق الملكية، وتصنيف اتلتزاموجهة نظر المصدر، من خالل األصول المالية، اإل

مكاسب، والظروف التي يجب فيها إجراء الخسائر و الو  أو التوزيعات المماثلة سهماألفائدة وأرباح ال
  .المالية اتلتزاممقاصة بين األصول المالية واإل

 
المالية في  اتلتزاموالقياس لألصول المالية واإل عترافكمل المبادئ في هذا المعيار مبادئ اإلت 8

وإليضاح  والقياس" عتراف"األدوات المالية: اإل  87في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 
 . "احاتاإلفصاألدوات المالية: "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام البيانات عنها في 

 
 (9تطبيق -3نظر أيضا الفقرات تطبيقأ) النطاق

إن المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب مبدأ االستحقاق المحاسبي يجب أن  3
 -:بإستثناء ما يلي، كافة أنواع األدوات الماليةتطبق هذا المعيار على 

لة والمشاريع المشتركة التي الشركات الزميأو  المنشآت المسيطر عليهاتلك الحصص في  (أ)
"البيانات المالية الموحدة  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتحاسب بموجب 

 المنشآتفي  االستثمارات" 7أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والمنفصلة"
. شتركة""الحصص في المشاريع الم 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أو  الزميلة"

أو  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي بعض الحاالت يسمح من جانب آخر، 
 2أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

والشركات الزميلة والمشاريع  المنشآت المسيطر عليهاعن الحصص في تحاسب للمنشأة أن 
في هذه الحاالت، تطبق . 89 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بموجبالمشتركة 

ومعيار  82ومعيار المحاسبة الدولي  87معيار المحاسبة الدوليهذا المنشآت متطلبات 
تلك الموجودة في هذا المعيار. وينبغي أن تطبق  إلىباإلضافة  30المحاسبة الدولي

أو  المنشآت المسيطر عليهاحصص  المنشآت هذا المعيار على جميع المشتقات في
 الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

لتزامحقوق و  (ب) معيار الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين، التي ينطبق عليها  اتا 
 ". "منافع الموظفين 82المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 على:عقود التامين. ولكن، ينطبق هذا المعيار الناشئة عن  اتلتزاماإل  (ج)

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  إقتضىالمشتقات المتضمنة في عقود التأمين إذا  (0)
  بشكل منفصل. امن المنشأة أن يتم محاسبته 89 العام

معيار المحاسبة الدولي في عقود الضمان المالي إذا قامت الجهة المصدرة بتطبيق  (8)
معايير ه يجب عليها تطبيق بالعقود وقياسها، إال أن عترافعند اإل 89القطاع العام 

ت الجهة إختار إذا  المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول عقود التأمين
 بها وقياسها. عترافعند اإل تطبيق ذلك المعيارالمصدرة 



 : العرضالمالية األدوات

 349 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

( أعاله، يمكن أن تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود التأمين التي 8( و)0باإلضافة إلى البندين )
 نقل المخاطر المالية.تتضمن 
معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة األدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق  ( د)

ية. وتعفى المنشأة الُمصدرة إختيار  إشتراكألنها تشتمل على ميزة التي تتناول عقود التأمين 
المعيار على " لهذا 62 "تطبيق –" 99"تطبيقو 37-03لهذه األدوات من تطبيق الفقرات

المالية وأدوات حقوق الملكية. ولكن،  اتلتزامهذه الميزات فيما يتعلق بالتمييز بين اإل 
تخضع هذه األدوات لجميع المتطلبات األخرى لهذا المعيار. وعالوًة على ذلك، ينطبق هذا 

ع معيار المحاسبة الدولي في القطاالمعيار على المشتقات المتضمنة في هذه األدوات )راجع 
 (. 89العام 

بموجب معامالت الدفع على أساس األسهم التي ينطبق  اتلتزاماألدوات المالية والعقود واإل ( هـ)
معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول معامالت الدفع على عليها 

 -:إستثناء، بأساس األسهم

 ؛ أونطبق عليها هذا المعيارمن هذا المعيار التي ي 6-9العقود ضمن نطاق الفقرات  (1)

من هذا المعيار، والتي ستطبق على أسهم الخزينة المشتراة أو  39و 32 الفقرتان (2)
المباعة أو الصادرة أو الملغاة فيما يتعلق بخطط خيارات األسهم للموظفين وخطط شراء 

 األسهم للموظفين و جميع ترتيبات الدفع على أساس األسهم األخرى.

  
يار على عقود بيع وشراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة ينطبق هذا المع 4

 إستثناءمالية أخرى، أو من خالل تبادل األدوات المالية، كما لو أن العقود هي أدوات مالية، ب
لمتطلبات  وفقاً أو توريد بند غير مالي  إستالمالعقود التي أبرمت وال يزال يحتفظ بها بغرض 

 التي تتوقعها المنشأة.  ستخدامأو اإل الشراء أو البيع

 
هناك طرق عديدة يمكن من خاللها تسوية عقد لشراء أو بيع البند غير المالي بصافي نقدي أو  1

  -أداة مالية أخرى أو من خالل تبادل األدوات المالية. وتشمل هذه الطرق ما يلي:
أداة مالية أخرى أو بتبادل عندما تجيز شروط العقد ألحد الطرفين بتسويتها بصافي نقدي أو  (أ)

 األدوات المالية األخرى؛ 

عندما تكون القدرة على التسوية بصافي نقدي أو أداة مالية أخرى، أو بتبادل األدوات المالية،  (ب)
غير واردة صراحًة في شروط العقد، ولكن لدى المنشأة خبرة في تسوية عقود مشابهة بصافي 

مع الطرف المقابل من خالل إبرام  ألدوات المالية )سواءً نقدي أو أداة مالية أخرى، أو بتبادل ا
 عقود معادلة أو من خالل بيع العقد قبل تنفيذه أو سقوطه بالتقادم(؛ 
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البنود المتضمنة وبيعها خالل  إستالمعندما يكون للمنشأة، مع العقود المشابهة، خبرة في  (ج)
د أو من هامش األمقصيرة  بهدف توليد ربح من تقلبات السعر ستالمفترة قصيرة بعد اإل

 التاجر؛ و

 نقد بسهولة. إلىعندما يكون البند غير المالي موضوع العقد قابل للتحويل  (د)
 

 وفقاً أو توريد بند غير مالي  إستالمال يتم إبرام العقد الذي تنطبق عليه )ب( و)ج( بهدف 
ذلك، تكون ضمن نطاق هذا ل وتبعاً التي تتوقعها المنشأة،  ستخداملمتطلبات الشراء أو البيع أو اإل

إذا ما كان قد تم إبرامها وال  لتحديد 2المعيار. يتم تقييم العقود األخرى التي تنطبق عليها الفقرة 
لمتطلبات الشراء أو البيع أو  وفقاً أو توريد البند غير المالي  إستالميزال ُيحتفظ بها بغرض 

 كانت ضمن نطاق هذا المعيار. التي تتوقعها المنشأة، و بالتالي، إذا ما  ستخداماإل
 

يعتبر الخيار المكتوب لشراء أو بيع البند غير المالي الذي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة  6
)أ( أو )د( ضمن نطاق هذا المعيار. وال  7للفقرة  وفقاً مالية أخرى، أو بتبادل األدوات المالية، 

لمتطلبات الشراء أو البيع  وفقاً ند غير المالي أو توريد الب إستالميمكن إبرام مثل هذا العقد بهدف 
 التي تتوقعها المنشأة.  ستخدامأو اإل

 ينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام ما عدا مشاريع األعمال الحكومية. 9

الصادر عن مجلس معايير  "تمهيد إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"يوضح  2
ي القطاع العام أن مشاريع األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد المحاسبة الدولية ف

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويرد تعريف مشاريع األعمال 
 .  "عرض البيانات المالية" 5الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 (92-02لتطبيقات اإلرشادية من ا أيضاً ) أنظر  تعريفات

 

 -للمعاني المحددة لها: وفقاً تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  7
 

هو عبارة عن أي عقد يثبت حصة متبقية  (Equity instrument)   أداة حقوق الملكية
 ها.اتإلتزامفي أصول المنشأة بعد اقتطاع جميع 

 
لتزاملمشروع و  مالياً  أصالً هي أي عقد يحدث  (Finanical instrument) األداة المالية  ا 

 مالي أو أداة ملكية، لمشروع آخر.
 

 -يكون عبارة عن: أصلهو أي ( asset financial) األصل المالي
 ؛نقدية (أ)
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 حقوق الملكية لمشروع آخر؛ أدوات (ب)
  :حق تعاقدي (ج)

 أو ؛ مالي آخر من مشروع آخر أصلنقد أو  ستالمإل (5)
مع مشروع آخر بموجب شروط  مالية اتإلتزامأو  لماليةااألصول حق تعاقدي لتبادل  (8)

 ؛ أوتكون إيجابية من المحتمل أن

 -العقد الذي يمكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة هو: (د)

عدد متغير من أدوات حقوق  إستالمغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو قد تلتزم ب (1)
  الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو 

مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى عدا تبادل مبلغ نقدي ثابت أو  (2)
أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا السبب، 

أدوات مالية مطروحة للتداول أدوات حقوق الملكية الخاصة المنشأة ال تشمل  فإن
أو أدوات تفرض على  06و 02للفقرتين  فقاً و مصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية 

بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط  إلتزامالمنشأة 
 07للفقرتين  وفقاً عند التصفية والتي يتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية 

أو أدوات تكون عبارة عن عقود إستالم أو تسليم مستقبلي ألدوات حقوق  02و
 لكية الخاصة بالمنشأة.الم

 

 -يكون: إلتزامهو أي  (Financial liability) المالي لتزاماإل 
 -تعاقدي: إلتزام (أ)

 أو ؛مالي آخر لمشروع آخر أصلتسليم نقدية أو  (1)
 تبادل األدوات المالية مع مشروع آخر بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية. (2)

أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  العقد الذي من الممكن أن أو ستتم تسويته في (ب)
 -وهو:

عدد متغير من أدوات  إستالمغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو سوف تلتزم ب (1)
 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو 

مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى عدا تبادل مبلغ نقدي ثابت أو  (2)
الملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا السبب، أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات 

أدوات مالية مطروحة للتداول أدوات حقوق الملكية الخاصة المنشأة ال تشمل  فإن
أو أدوات تفرض على  06و 02للفقرتين  وفقاً مصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية 

ًا بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة إلى جهة إلتزامالمنشأة 
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 وفقاً ط عند التصفية والتي يتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية أخرى فق
أو أدوات تكون عبارة عن عقود إستالم أو تسليم مستقبلي  02و 07للفقرتين 

 ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
 

 المالي على أنها أداة حقوق ملكية لتزاموكإستثناء، يتم تصنيف األداة التي تستوفي تعريف اإل 
أو  06و  02إن كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين 

 .02و 07الفقرتين 
 

هي األداة المالية التي تمنح الحامل  (Puttable instrument) األداة المطروحة للتداول
تلقائيًا  حق إعادة األداة إلى الجهة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر أو التي تم إعادتها
 إلى الجهة المصدرة عند وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو موت أو تقاعد حامل األداة.

 
إن المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية األخرى في القطاع العام 
ُتستخدم في هذا المعيار بنفس المعاني التي ترد بها في تلك المعايير، ويتم تضمينها في 

 المصطلحات المعّرفة المنشور بشكل منفصل.  قائمة
 
 87 في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي 53تم تعريف الشروط التالية في الفقرة  53

 . ذلك المعياروتستخدم في هذا المعيار بالمعنى المحدد في 
 المالي لتزامالتكلفة المطفأة لألصل المالي أو اإل 

 بيعصول المالية المتوفرة برسم الاأل 

 عترافإلغاء اإل 

 المشتقة 

 لةطريقة الفائدة الفعا 

 لعادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالي بالقيمة ا لتزاماألصل المالي أو اإل 

 عقد الضمانة المالية 

 الشركة إلتزام 

 معاملة التنبؤ 

 فاعلية التحوط 

 البند المحوط 

 أداة التحوط 

 اتستشار ات اإلستحقاقمحتفظ به إل 
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 لمدينةالقروض والذمم ا 

 لبيع أو الشراء بالطريقة العاديةا 

 لةتكاليف المعام 
 

لها نتائج  أكثرية بين طرفين أو إتفاق إلىتشير العبارتان "عقد" و"تعاقدي"  ، في هذا المعيار 55
ية تفاقإلية واضحة والتي يملك الطرفان قدرة ضئيلة، أن وجدت، على تجنبها، وذلك ألن اإقتصاد

مختلفة  أشكاالً لذلك األدوات المالية، أن تتخذ  وتبعاً . يمكن للعقود، انوناً قعادة تكون قابلة للتنفيذ 
 وال تدعو ألن تكون كتابة.

 
 

األفراد، وشركات التضامن، منشآت القطاع العام، و " المنشأةتشمل عبارة " في هذا المعيار، 58
 والشركات المساهمة.

 

 العرض
 

 (29-99التطبيق  ضًا فقرات)أنظر أي الملكيةحقوق  صافي األصول/و  اتلتزاماإل 
 

يجب على الجهة التي تصدر األداة المالية تصنيف األداة، أو األجزاء المكونة لها، على أنها  53
على  وبناءاً األولي بها  عترافأو حق ملكية حسب جوهر الترتيب التعاقدي عند اإل إلتزام

 المالي وأداة حق الملكية. لتزامتعريفات اإل 
 

لتحديد إذا ما كانت األداة المالية  7لُمصدرة التعريفات الواردة في الفقرة عندما تطبق المنشأة ا 54
، تكون األداة أداة حقوق ملكية إذا، وفقط إذا، مالياً  اً إلتزامتعتبر أداة حقوق ملكية أكثر منها 

  .تحقق الشرطان )أ( و)ب( أدناه
 -:تعاقدياً  اً إلتزامال تشمل األداة  (أ)

 أو  ؛منشأة أخرى إلىلتوريد نقد أو أصل مالي آخر  (1)

المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من  اتلتزاملتبادل األصول المالية أو اإل (2)
 الممكن أن ال تكون في صالح المنشأة الُمصدرة. 

إذا كانت يمكن أو سيتم تسوية األداة في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الُمصدرة  (ب)
 -تكون: فإنها

للمنشأة الُمصدرة بأن تورد عددًا متغيرًا من  تعاقدياً  اً مإلتزاغير مشتقة وال تشمل  (1)
 أو  ؛أدوات حقوق الملكية الخاصة بها

مشتقة ويتم تسويتها فقط من خالل مبادلة المنشأة الُمصدرة لمبلغ ثابت من النقد أو  (2)
أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة به. ولهذا 

ق الملكية الخاصة بالمنشأة الُمصدرة ال تشتمل على أدوات حقو  فإنالسبب، 
 56و 51التي تمتلك جميع الميزات وتستوفي الشروط الواردة في الفقرتين األدوات 
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أو األدوات التي تكون عبارة عن عقود إستالم وتسليم  52و 59أو الفقرتين
 مستقبلي بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

 
عاقدي بما في ذلك الناتج عن أداة مالية مشتقة، والذي من الممكن أو سينتج الت لتزامال يعتبر اإل

أو توريد ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الُمصدرة في المستقبل، ولكن دون  إستالمعنه 
وكإستثناء، يتم تصنيف األداة التي تستوفي أن يحقق الشروط )أ( و)ب( أعاله، أداة حقوق ملكية. 

المالي على أنها أداة حقوق ملكية إن كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع  زاملتتعريف اإل
 .52و 59أو الفقرتين  56و 51الشروط الواردة في الفقرتين 

 
 األدوات المطروحة للتداول

 

 ًا تعاقديًا للجهة المصدرة إلعادة شراء أو تسديد تلكإلتزامتتضمن األداة المالية المطروحة للتداول    51
المالي، يتم تصنيف  لتزاماألداة مقابل نقد أو أصل مالي آخر عند اإلعادة. وكإستثناء لتعريف اإل

على أنها أداة حقوق ملكية إن كانت تمتلك جميع الميزات  لتزاماألداة التي تتضمن مثل هذا اإل
 -التالية:

الة إن كانت تخول الحامل للحصول على حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة في ح (أ)
تصفية المنشأة. كما أن صافي أصول المنشأة هي تلك األصول المتبقية بعد خصم جميع 

 -المطالبات األخرى على أصولها. ويتم تحديد الحصة التناسبية بواسطة:
 و ؛تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية القيمة (5)
 األداة المالية. ضرب تلك القيمة بعدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل (8)

تقع األداة في صنف األدوات التابعة لجميع أصناف األدوات األخرى. ولتقع ضمن صنف  (ب)
 -كهذا فإن األداة:

 و ؛ال تملك أولوية على المطالبات األخرى ألصول المنشأة عند التصفية (5)
ال تحتاج ألن يتم تحويلها إلى أداة أخرى قبل أن تقع ضمن صنف األدوات التابع  (8)

 صناف األدوات األخرى.لجميع أ

تملك جميع األدوات المالية التي تقع ضمن صنف األدوات التابع لجميع أصناف األدوات  (ج)
األخرى نفس الميزات. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون جميعها مطروحًة للتداول والصيغة 
 أو الطريقة األخرى المستخدمة لحساب سعر إعادة الشراء أو التسديد هي نفسها لجميع

 األدوات التي تقع في ذلك الصنف.

التعاقدي للجهة المصدرة إلعادة بيع أو تسديد األداة مقابل نقد أو أصل  لتزامكجزٍء من اإل (د)
تعاقدي لتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة  إلتزاممالي آخر، ال تتضمن األداة أي 

أة أخرى في ظل ظروف غير المالية مع منش اتلتزامأخرى أو لمبادلة األصول المالية أو اإل
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مواتية للمنشأة، وال تعد عقدًا سيتم أو يمكن أن يتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة 
 المالي. لتزامبالمنشأة كما هو وارد في الفقرة )ب( من تعريف اإل

ئض الفايعتمد إجمالي التدفقات النقدية المنسوبة لألداة طوال عمر األداة بشكل كبير على ( هـ) 
أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي  أو العجز

األصول المعترف وغير المعترف بها الخاصة بالمنشأة طوال عمر األداة )بإستثناء أي آثار 
 لألداة(.

 
لواردة أعاله، ال ليتم تصنيف أداة على أنها أداة حقوق ملكية، إضافة إلى إمتالك األداة للميزات ا    56

 -ينبغي على الجهة المصدرة إمتالك أداة مالية أو عقد آخر:
أو التغير في صافي  الفائض أو العجزيعتمد فيه إجمالي التدفقات النقدية بشكل كبير على  (أ)

األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المعترف وغير المعترف 
 و ؛وال عمر األداة )بإستبعاد أي آثار لألداة(بها الخاصة بالمنشأة ط

 يملك أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي لحاملي األدوات المطروحة للتداول بشكل كبير. (ب)
 

ولغايات تطبيق هذا الشرط، ال ينبغي على المنشأة األخذ بعين اإلعتبار العقود غير المالية مع 
وي على أحكام وشروط تعاقدية مشابهة لتلك الواردة في والتي تحت 51حامل األداة الوارد في الفقرة 

ن لم تتمكن المنشأة  عقد مكافئ يمكن إبرامه بين الجهة غير الحاملة لألداة والمنشأة المصدرة. وا 
تحديد ما إذا كان سيتم إستيفاء هذا الشرط، فال ينبغي عليها تصنيف األداة المطروحة للتداول 

 على أنها أداة حقوق ملكية. 
 

ًا بتسليم حصة تناسبية من إلتزامألدوات أو عناصر األدوات التي تفرض على المنشأة ا
 صافي أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط عند التصفية

 

ًا تعاقديًا على المنشأة المصدرة لتسليم حصة تناسبية من صافي إلتزامتتضمن بعض األدوات المالية    59
نتيجة لكون التصفية أكيدة الحدوث  لتزامية. وينشأ اإلأصولها إلى منشأة أخرى فقط عند التصف

وخارجة عن سيطرة المنشأة )على سبيل المثال: منشأة محدودة العمر( أو لكونها غير أكيدة 
المالي، يتم تصنيف األداة التي  لتزامالحدوث ولكن تقع بإختيار حامل األداة. وكإستثناء لتعريف اإل

 -ا أداة حقوق ملكية إن كانت تمتلك جميع الميزات التالية:على أنه لتزامتتضمن مثل هذا اإل
 إن كانت تخول الحامل للحصول على حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة في حالة  (أ)
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تصفية المنشأة. كما أن صافي أصول المنشأة هي تلك األصول المتبقية بعد خصم 
 -سبية بواسطة:جميع المطالبات األخرى على أصولها. ويتم تحديد الحصة التنا

 و ؛تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية القيمة (5)

 ضرب تلك القيمة بعدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل األداة المالية. (8)

تقع األداة في صنف األدوات التابع لجميع أصناف األدوات األخرى. ولتقع ضمن صنف  (ب)
 -كهذا فإن األداة:

 و ،مطالبات األخرى ألصول المنشأة عند التصفيةال تملك أولوية على ال (5)

ال تحتاج ألن يتم تحويلها إلى أداة أخرى قبل أن تقع ضمن صنف األدوات التابع  (8)
 لجميع أصناف األدوات األخرى.

يجب أن تملك جميع األدوات المالية التي تقع في صنف األدوات التابع لجميع أصناف  (ج)
ابقًا للمنشأة المصدرة لتسليم حصة تناسبية من أصولها ًا تعاقديًا مطإلتزاماألدوات األخرى 

 الصافية عند التصفية.
 

ليتم تصنيف أداة على أنها أداة حقوق ملكية، إضافة إلى إمتالك األداة للميزات الواردة أعاله، ال    52
 -ينبغي على الجهة المصدرة إمتالك أداة مالية أو عقد آخر:

أو التغير في صافي  الفائض أو العجزية بشكل كبير على يعتمد فيه إجمالي التدفقات النقد (أ)
األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المعترف وغير 

 و ؛المعترف بها الخاصة بالمنشأة طوال عمر األداة )بإستبعاد أي آثار لألداة(
 وحة للتداول بشكل كبير.يملك أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي لحاملي األدوات المطر  (ب)
 

ولغايات تطبيق هذا الشرط، ال ينبغي على المنشأة األخذ بعين اإلعتبار العقود غير المالية مع 
ج والتي تحتوي على أحكام وشروط تعاقدية مشابهة لتلك الواردة 56حامل األداة الوارد في الفقرة 

ن لم تتمكن في عقد مكافئ يمكن إبرامه بين الجهة غير الحاملة لألداة و  المنشأة المصدرة. وا 
المنشأة تحديد ما إذا كان سيتم إستيفاء هذا الشرط، فال ينبغي عليها تصنيف األداة المطروحة 

 للتداول على أنها أداة حقوق ملكية.
 

ًا بتسليم إلتزامإعادة تصنيف األدوات المطروحة للتداول واألدوات التي تفرض على المنشأة 
 أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط عند التصفيةحصة تناسبية من صافي 

 

أو  56و 51للفقرتين  وفقاً ينبغي على المنشأة تصنيف األداة المالية على أنها أداة حقوق ملكية    57
من التاريخ الذي تمتلك فيه األداة جميع الخصائص وتستوفي الشروط  52و 59الفقرتين 

لمنشأة إعادة تصنيف األداة المالية من التاريخ المنصوص عليها في تلك الفقرات. وينبغي على ا
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الذي تتوقف فيه األداة عن إمتالك جميع الخصائص أو إستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها 
في تلك الفقرات. فعلى سبيل المثال، في حال قامت المنشأة بتسديد جميع أدواتها الصادرة غير 

 تزال مستحقة والتي تمتلك جميع الخصائص المطروحة للتداول وأي أدوات مطروحة للتداول ال
، فينبغي على المنشأة إعادة تصنيف 56و 51وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين 

األدوات المطروحة للتداول على أنها أدوات حقوق ملكية من التاريخ الذي تقوم فيه بتسديد األدوات 
 غير المطروحة للتداول. 

 
 -على النحو التالي:57للفقرة  وفقاً أن تحاسب إعادة تصنيف األداة  ينبغي على المنشأة    83

مالي من التاريخ الذي تتوقف فيه األداة  إلتزامأن تعيد تصنيف أداة حقوق الملكية على أنها  (أ)
أو الفقرتين  56و 51عن إمتالك جميع الخصائص أو إستيفاء الشروط الواردة في الفقرتين 

المالي بالقيمة العادلة لألداة في تاريخ إعادة التصنيف.  ملتزا. وينبغي قياس اإل52و 59
في حقوق الملكية بأي فرق بين القيمة المسجلة ألداة حقوق  عترافوينبغي على المنشأة اإل
 المالي في تاريخ إعادة التصنيف. لتزامالملكية والقيمة العادلة لإل

لتاريخ الذي تمتلك فيه األداة المالي على أنها حقوق ملكية من ا لتزامأن تعيد تصنيف اإل (ب)
أو الفقرتين  56و 51جميع الخصائص وتستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 

المالي في تاريخ إعادة  لتزام. وينبغي قياس أداة حقوق الملكية بالقيمة المسجلة لإل52و 59
 التصنيف.

 

 تعاقدية لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرى اتإلتزامال يوجد 

 )أ(( 54)الفقرة 
 

إن الناحية الهامة عند التفرقة ، 52و 59أو الفقرتين  56و 51 الفقرتينفي  الواردة الظروفإستثناء ب 85
تعاقدي على طرف واحد لألداة المالية )الجهة  إلتزامالمالي وأداة حق الملكية هي وجود  لتزامبين اإل

)المالك( أو لمبادلة أداة مالية أخرى مع  مالي آخر للطرف اآلخر أصلالمصدرة( إما لتسليم نقد أو 
ورغم أن صاحب أداة حقوق المالك في ظروف من المحتمل أنها ليست لصالح الجهة المصدرة، 

الملكية يحق له استالم حصة تناسبية من أي أرباح أسهم أو توزيعات مماثلة معلنة أو توزيعات 
ا تعاقديا بتقديم هذه التوزيعات إلتزامرة لصافي األصول/حقوق الملكية، ال يكون على الجهة المصد

 .ألنه ال يمكن أن ُيطلب منها أن تسلم نقد أو أصل مالي آخر إلى طرف آخر
 

للجهة  بيان المركز الماليإن جوهر األداة المالية وليس شكلها القانوني هو الذي يحكم تصنيفها في  88
، دائماً الحالة ليست كذلك  فإنكل عام المصدرة، وبينما يكون الجوهر والشكل القانوني متوافقين بش

في جوهرها، والبعض  اتإلتزامالشكل القانوني لحقوق المالكين إال أنها تأخذ بعض األدوات المالية 
المالية،  اتلتزاماآلخر قد يجمع مالمح مرتبطة مع أدوات حقوق المالكين ومالمح مرتبطة مع اإل

 -على سبيل المثال:
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التسديد اإلجباري من قبل الجهة المصدرة بمبلغ ثابت أو قابل عندما ينص سهم ممتاز على  (أ)
للتحديد في تاريخ مستقبلي محدد أو قابل للتحديد أو يعطي حامله الحق في الطلب من 

األداة  فإنده بمبلغ ثابت أو قابل للتحديد الجهة المصدرة تسديد السهم في تاريخ محدد أو بع
  . المالي لتزاماإلتتفق مع تعريف 

ر إلى األداة المالية التي تمنح الحامل الحق في إعادة بيعها إلى الجهة المصدرة مقابل ينظ (ب)
مالي بإستثناء تلك األدوات  إلتزامنقد أو أصل مالي آخر )"أداة مطروحة للتداول"( على أنها 

. وتعتبر األداة 52و 59أو الفقرات  56و 51للفقرات  وفقاً المصنفة كأدوات حقوق ملكية 
ًا حتى عندما يتم تحديد قيمة النقد أو األصول المالية األخرى على أساس مؤشر إلتزامالمالية 

أو بند آخر له القدرة على اإلرتفاع أو اإلنخفاض. ويعني وجود خيار للحامل إلعادة بيع 
األداة إلى الجهة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي أن األداة المطروحة للتداول تستوفي 

 وفقاً المالي بإستثناء تلك األدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية  لتزامتعريف اإل
. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تمنح الصناديق 52و 59أو الفقرات  56و 51للفقرات 

المشتركة غير محددة رأس المال وصناديق اإلئتمان والشراكات وبعض المنشآت التعاونية 
حصصهم في الجهة المصدرة في أي وقت مقابل  مالكيها أو األعضاء فيها الحق لتسديد

مالية بإستثناء  اتإلتزامنقد، مما يؤدي إلى تصنيف حصص مالكي الوحدة أو األعضاء ك
. 52و 59أو الفقرات  56و 51للفقرات  وفقاً تلك األدوات المصنفة كأدوات حقوق ملكية 

لتعريف مثل "قيمة مالي ال يحول دون إستخدام كلمات ا إلتزامومع ذلك، فإن التصنيف ك
صافي األصل المنسوبة إلى مالكي الوحدة" و "التغير في قيمة صافي األصل المنسوبة 

 /صافي أصولالبيانات المالية للمنشأة التي ال تملك حقوق ملكيةمتن لمالكي الوحدة" في 
( 9مساهم بها )كبعض الصناديق المشتركة وصناديق اإلئتمان، أنظر المثال التوضيحي رقم 

إستخدام اإلفصاح اإلضافي إلظهار إجمالي حصص األعضاء التي تحتوي على بنود  أو
حقوق الملكية واألدوات المالية التي ال صافي األصول/مثل اإلحتياطي الذي يستوفي تعريف 

 (.2تستوفي ذلك التعريف )أنظر المثال التوضيحي رقم 
 

 فإنتعاقدي،  إلتزامل مالي آخر لتسوية إذا لم يكن للمنشأة حق غير مشروط بتجنب توريد نقد أو أص 83
بإستثناء تلك األدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية المالي.  لتزاميحقق تعريف اإل لتزاماإل
 -. فعلى سبيل المثال:52و 59أو الفقرتين  56و 51للفقرتين  وفقاً 
عدم وجود وسيلة التعاقدي، مثل  لتزامإن القيد القائم على قدرة المنشأة على تحقيق اإل (أ)

العملة األجنبية أو الحاجة للحصول على الموافقة على الدفعات من سلطة  إلىللوصول 
 المنشأة التعاقدي أو حق المالك التعاقدي بموجب األداة.  إلتزامتنظيمية، ال يبطل 
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ألن  مالياً  اً إلتزاميعّد  ستردادباإلالتعاقدي المشروط بممارسة الطرف المقابل لحقه  لتزاماإل (ب)
 المنشأة ال تملك الحق غير المشروط بتجنب توريد نقد أو أي أصل مالي آخر.

 

 اً إلتزاملتوريد نقد أو أصل مالي آخر يمكن أن تنشأ  تعاقدياً  اً إلتزاماألداة المالية التي تشكل صراحًة  84
 -بشكل غير مباشر من خالل شروطها وأحكامها. على سبيل المثال:

غير مالي ينبغي تسويته إذا، وفقط إذا، أخفقت  إلتزاملية على يمكن أن تشتمل األداة الما (أ)
ت المنشأة تجنب نقل النقد أو إستطاعة األداة. إذا إستعادالمنشأة في القيام بالتوزيعات أو ب

األداة المالية تعتبر  فإنغير المالي،  لتزاماألصل المالي اآلخر فقط من خالل تسوية اإل
 . مالياً  اً إلتزام

 -إذا بينت أن المنشأة في التسوية ستورد إما: مالياً  اً إلتزاماة المالية تعتبر األد (ب)

 أو  ؛نقد أو أصل مالي آخر (1)

أسهمها الخاصة والتي حددت قيمتها لتتجاوز بشكل كبير قيمة النقد أو األصل المالي  (2)
 اآلخر. 

 

 فإني آخر، تعاقدي صريح على المنشأة بتوريد نقد أو أصل مال إلتزاموعلى الرغم من عدم وجود 
 فإن. وعلى أي حال، نقداً قيمة بديل تسوية األسهم هي تلك القيمة التي ستقوم المنشأة بتسويتها 

 (. 85مبلغ يساوي على األقل خيار تسوية النقد )راجع الفقرة  إستالمالمالك قد ضمن في الجوهر 
 

 )ب(( 54تسوية أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة )الفقرة 
 

أو توريد ألدوات حقوق الملكية  إستالمالعقد أداة حقوق ملكية لوحده ألنه قد ينتج عنه ال يعتبر  81
أو توريد عدد من أسهمها أو  إستالمتعاقدي ب إلتزامالخاصة بالمنشأة. وقد يكون للمنشأة حق أو 

ة أدوات حقوق الملكية األخرى المختلفة الخاصة بها بحيث أن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكي
التعاقدي. ويمكن أن  لتزامالخاصة بالمنشأة التي سيتم تسليمها أو توريدها تساوي مبلغ الحق أو اإل

 إستجابةالتعاقدي مقابل مبلغ ثابت أو مبلغ يتقلب جزئيًا أو كليًا  لتزاميكون مثل هذا الحق أو اإل
، سعر مثالً أة )للتغيرات في متغير آخر غير سعر السوق ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنش

عدد ممكن من  أكبرالفائدة أو سعر السلعة أو سعر األداة المالية(. مثاالن على ذلك: )أ( عقد لتوريد 
 أكبرو)ب( عقد لتوريد  وحدة عملة 533أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة والتي تساوي بالقيمة 

. يعتبر برميل نفط 533ي بالقيمة لمنشأة والتي تساو عدد ممكن من أدوات حقوق الملكية الخاصة با
ن كان عليها أو يمكن لها تسويته عن طريق توريد  مالياً  اً إلتزاممثل هذا العقد  على المنشأة حتى وا 

أدوات حقوق الملكية الخاصة بها. وال يعّد أداة حقوق ملكية ألن المنشأة تستخدم عددًا متغيرًا من 
لذلك، ال يثبت العقد وجود حصة  وتبعاً وية العقد. أدوات حقوق الملكية الخاصة بها كوسيلة لتس

 ها.اتإلتزامجميع  إقتطاعمتبقية في أصول المنشأة بعد 
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أو( توريد المنشأة  إستالميعتبر العقد الذي تتم تسويته من خالل )، 89في الفقرة  واردبإستثناء ما هو  86

النقد أو أصل مالي آخر أداة لعدد ثابت من أدوت حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ ثابت من 
حقوق ملكية. على سبيل المثال، يعتبر خيار األسهم الصادرة الذي يعطي الطرف المقابل الحق في 
شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل سعر ثابت أو مقابل المبلغ األصلي الثابت المصرح بها 

د والناشئة من التغيرات في سعر الفائدة في لسند أداة حقوق ملكية. إن التغيرات في القيمة العادلة للعق
السوق التي ال تؤثر على المبلغ النقدي أو األصول المالية األخرى واجبة الدفع أو التسليم، أو عدد 

ها أو توريدها عند تسوية العقد ال إستالمأدوات حقوق الملكية أو األصول المالية األخرى التي سيتم 
ملكية. ويضاف أي عوض مالي مستلم )مثل العالوة المستلمة تحول دون كون العقد أداة حقوق 

حقوق صافي األصول/ إلىمقابل خيار مكتوب أو ضمانات على األسهم الخاصة بالمنشأة( مباشرًة 
الملكية. ويقتطع أي عوض مالي مدفوع )مثل العالوة المدفوعة مقابل الخيار الذي تم شراؤه( مباشرًة 

. وال يعترف بالتغيرات في القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية في حقوق الملكيةصافي األصول/من 
 البيانات المالية. 

إذا كانت أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة والتي ستقوم بإستالمها أو تسليمها عند تسوية عقد  89
في الشروط الواردة في عبارة عن أدوات مالية مطروحة للتداول تمتاز بكافة الخصائص وتستو 

ًا بتسليم حصة تناسبية من صافي أسهم إلتزامأو أدوات تفرض على المنشأة  56و 51فقرتين ال
المنشأة إلى جهة أخرى فقط عند التصفية والتي تمتاز بجميع الخصائص وتستوفي الشروط الواردة 

ذي سيتم ًا ماليًا. ويتضمن هذا العقد الإلتزامفعندها يكون العقد أصاًل ماليًا أو  52و 59في الفقرتين 
تسويته بإستالم أو تسليم المنشأة عددًا ثابتًا من مثل هذه األدوات في مقابل مبلغ نقد ثابت أو أصل 

 مالي آخر.

 إلتزامإن العقد الذي يشمل على ، 52و 59أو الفقرة   56و 51 الظروف الواردة في الفقرتينإستثناء ب 82
 إلتزامنشوء  إلىد أو أصل مالي آخر يؤدي للمنشأة بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل نق

، للقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء اآلجل، سعر ممارسة مثالً ) ستردادمالي للقيمة الحالية لمبلغ اإل
آخر(. وهذه هي الحال حتى لو أن العقد نفسه هو أداة حقوق ملكية.  إستردادالخيار، أو مبلغ 

. نقداً عقد آجل لشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها المنشأة بموجب  إلتزاموكمثال على ذلك، 
، يتم 87في القطاع العام المالي أوليًا بموجب معيار المحاسبة الدولي  لتزامباإل عترافوعندما يتم اإل

حقوق الملكية. صافي األصول/( من ستردادإعادة تصنيف قيمته العادلة )القيمة الحالية لمبلغ اإل
ذا انتهت مدة العقد دون توريد، يتم إعادة 87معيار لل وفقاً المالي  لتزامس اإلونتيجًة لذلك، يتم قيا . وا 

المنشأة  إلتزامحقوق الملكية. يؤدي صافي األصول/المالي في  لتزامتصنيف المبلغ المسجل لإل
 دادستر مالي للقيمة الحالية لمبلغ اإل إلتزامنشوء  إلىالتعاقدي بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها 

 ، خيار البيع مثالً ) ستردادبالشراء مشروطًا بممارسة الطرف المقابل لحق اإل لتزامحتى لو كان اإل
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 إلىالمكتوب الذي تعطي الطرف المقابل الحق ببيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
 المنشأة مقابل سعر ثابت(. 

المنشأة لعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية  أو توريد إستالميعتبر العقد الذي سيتم تسويته من خالل  87
. ومثال ذلك، عقد مالياً  اً إلتزامأو  أصالً الخاصة بها مقابل مبلغ متغير من النقد أو أصل مالي آخر 

من النقد يحتسب ليساوي قيمة من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ  533المنشأة بتوريد 
 . برميل نفط 533

 

 الطارئةأحكام التسوية 

لذلك أن يتم تسويتها  خالفاً قد تقتضي األداة المالية من المنشأة توريد نقد أو أصل مالي آخر، أو  33
، في حالة وقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية متقلبة )أو ناتج الظروف مالياً  اً إلتزامبطريقة تجعلها 

ومالك األداة، مثل التغيير في غير الثابتة( والتي تكون خارجة عن سيطرة كل من المنشأة الُمصدرة 
مؤشر البورصة أو مؤشر سعر المستهلك أو سعر الفائدة أو متطلبات الضرائب أو إيرادات المنشأة 

حقوق الملكية. وال تملك المنشأة  إلىأو نسبة الديون  الفائض أو العجزالُمصدرة المستقبلية أو 
يد النقد أو األصل المالي اآلخر )أو الُمصدرة لمثل هذه األداة الحق غير المشروط بتجنب تور 

على  مالياً  اً إلتزامتعّد  فإنها(. ولذلك، مالياً  اً إلتزاملذلك أن يتم تسويتها بطريقة تجعل منها  خالفاً 
 -المنشأة الُمصدرة إال إذا:

كان الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذي قد يقتضي التسوية بالنقد أو بأصل مالي  (أ)
  ؛( غير قابل للتطبيقمالياً  اً إلتزامريقة تجعل منها آخر )أو غير ذلك بط

أو بأصل مالي آخر  نقداً  لتزامكان يمكن أن ُيطَلب من المنشأة الُمصدرة أن تقوم بتسوية اإل (ب)
( فقط في حالة تصفية مالياً  اً إلتزاملذلك أن يتم تسويتها بطريقة تجعل منها  خالفاً )أو 

 المنشأة الُمصدرة. 

ستيفائها الشروط الواردة في الفقرتين إمتالك األداة جمي (ج)  .56و 51ع الخصائص وا 
 

 خيارات التسوية
عندما تعطي األداة المالية المشتقة أحد األطراف خيارًا بكيفية تسويتها )مثال أن يكون من الممكن  35

تعتبر  فإنهاالتسوية بصافي النقد أو مبادلة األسهم بالنقد(،  إختيارللمنشأة الُمصدرة أو المالك 
 ها أداة حقوق ملكية. إعتبار  إلىإال إذا كانت جميع بدائل التسوية ستؤدي  مالياً  اً إلتزامأو  أصالً 

هو خيار األسهم الذي  مالياً  اً إلتزامومثال على األداة المالية المشتقة ذات خيار التسوية والتي تعتبر  38
همها بالنقد. وبطريقة مشابهة، تستطيع المنشأة الُمصدرة أن تقرر تسويته بصافي النقد أو بمبادلة أس

بعض عقود شراء أو بيع البند غير المالي مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة تكون  فإن
ضمن نطاق هذا المعيار ألنه يمكن تسويتها إما من خالل توريد البند غير المالي أو صافي النقد أو 
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مالية وليست  اتإلتزامذه العقود أصواًل أو (. وتعتبر مثل ه6-4داة مالية أخرى )راجع الفقرات أ
 أدوات حقوق ملكية.

 
 62-22الفقرات من التطبيقات اإلرشادية  أيضاً )أنظر المركبة المالية  األدوات

 (08-9ثلة التوضيحية مناألمو 
تقوم المنشأة الُمصدرة لألداة المالية غير المشتقة بتقييم شروط األداة المالية لتحديد ما إذا كانت  33

حقوق الملكية. وتصنف مثل هذه  صافي األصول/وعنصر  لتزاماإل  عنصر شتمل على كل منت
 .03للفقرة  وفقاً أو أصول مالية أو أدوات حقوق ملكية  اتإلتزامالعناصر بشكل منفصل على أنها 

 
 رئيسياً  مالياً  اً إلتزامتعترف المنشأة المصدرة بشكل منفصل باألجزاء المكونة لألداة المالية التي تحدث  34

أداة حق ملكية للجهة المصدرة. السند  إلىلحامل األداة لتحويلها  اً إختيار على الجهة المصدرة وتمنح 
عادية للجهة المصدرة هي مثال على هذه  أسهم إلىأو األداة المماثلة التي يمكن لحاملها تحويلها 

 تعاقدياً  ترتيباً ) مالياً  اً تزامإلاألداة، وتشمل هذه األداة من منظور الجهة المصدرة جزأين مكونين: 
يمنح حامل األداة الحق لفترة محددة  إختيارلتسليم نقد أو أصول مالية أخرى( وأداة حق ملكية، )حق 

ي إلصدار هذه األداة هو قتصادسهم عادية للجهة المصدرة(، واألثر اإلأ إلىمن الوقت في التحويل 
صدار يماثل القيام في نفس الوقت بإصدار أدا  أساساً  ة دين تسمح بإمكانية إجراء تسوية مبكرة وا 

لذلك  وتبعاً سهم قابلة للفصل، أكوبونات لشراء أسهم عادية، أو إصدار أداة دين مع كوبونات شراء 
حق الملكية بشكل منفصل صافي أصول/و  إلتزاموفي جميع الحاالت تعرض الجهة المصدرة عناصر 

 .بيان مركزها الماليفي 

أن تتم ممارسة  إحتمالنتيجة للتغير في  إلى عناصرها قابلة للتحويلالألداة ا يفتصن ال يتم تعديل 31
نتحويل حتى  إختيار لبعض حملة األدوات،  ياً إقتصادمفيد  ختيارإلكان من الممكن أن يظهر ا وا 

في األسلوب الممكن توقعه ألنه، على سبيل المثال، قد تختلف  دائماً وحملة األدوات قد ال يتصرفون 
 إحتمالج الضرائب الناجمة عن التحويل فيما بين حملة األدوات، وعالوة على ذلك سيختلف نتائ

يتم إبطاله من  أن إلىالجهة المصدرة إلجراء دفعات قائما،  إلتزامالتحويل من وقت آلخر، ويبقى 
 األداة أو عملية أخرى. إستحقاقخالل التحويل أو 

المالية. فأدوات  اتلتزاممع قياس األصول واإل 87لعام في القطاع ايتعامل معيار المحاسبة الدولي  36
جميع  إقتطاعحقوق الملكية هي تلك األدوات التي تثبت الحصص المتبقية ألصول المنشأة بعد 

 فإنه، عناصرها إلىها. ولذلك، عندما يتم تخصيص المبلغ األولي المسجل ألداة مالية مركبة اتإلتزام
المبلغ المحدد من  إقتطاعحقوق الملكية بعد صافي أصول/نه عنصر يتم تحديد المبلغ المتبقي على أ

عنصر حقوق الملكية بشكل منفصل من القيمة العادلة لألداة ككل. ويتم شمل قيمة أي ميزات مشتقة 
)ما لم يشكل جزء من  لتزام)مثل خيار الشراء( المتضمنة في األداة المالية المركبة في عنصر اإل

. يكون مجموع المبالغ ق الملكية )مثل خيار تحويل حقوق الملكية(عنصر صافي األصول/حقو 
األولي مساويًا  عترافحقوق الملكية عند اإلصافي األصول/وعناصر  لتزامالمسجلة المخصصة لإل
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بشكل أولي  عترافللقيمة العادلة التي تعود لألداة ككل. وال ينشأ أي ربح أو خسارة من اإل دائماً 
 منفصل. بعناصر األدوات بشكل 

 
 أسهم إلى، تحدد الجهة المصدرة للسند القابل للتحويل 36بموجب األسلوب الموصوف في الفقرة  39

المالية وذلك بخصم الدفعات المستقبلية للفائدة والمبلغ األصلي  اتلتزامعادية أوال المبلغ المرحل لإل
ق ملكية مرتبط به، حصافي أصول/مماثل ليس له مكون  لتزامإلبسعر الفائدة السائد في السوق 

أسهم عادية  إلىويمكن عندئذ تحديد المبلغ المرحل ألداة حق الملكية الممثلة بخيار تحويل األداة 
    المالية من مبلغ األداة المركبة ككل.  اتلتزاموذلك بخصم المبلغ المرحل لإل

 

 "( 60 "تطبيقالفقرة  أيضاً أسهم الخزينة )أنظر 

تلك األدوات )أسهم  إقتطاعحقوق الملكية الخاصة بها، فيتم  إذا أعادت منشأة شراء أدوات 32
الفائض أو بأي ربح أو خسارة في  عترافحقوق الملكية. وال يتم اإلصافي األصول/ الخزينة( من

عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ويمكن  العجز
ة أو األعضاء اآلخرين في المنشأة ها من قبل المنشأب حتفاظواإلشراء أسهم الخزينة هذه 

حقوق صافي األصول/ بالتعويض المدفوع أو المستلم مباشرة في عتراف. ويتم اإليةقتصاداإل
 الملكية.

 
 

أو في  في بيان المركز المالييتم اإلفصاح عن مبلغ أسهم الخزينة المحتفظ به بشكل منفصل إما  37
. وتقدم "عرض البيانات المالية" 5في القطاع العام سبة الدولي لمعيار المحا وفقاً المالحظات، 

األطراف  عن ات"اإلفصاح  83في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً المنشأة اإلفصاح 
 إذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من األطراف المعنية.  "ذات العالقة

 
الفقرة  أيضاً أنظر ) والخسائر والمكاسب و التوزيعات المماثلةأ الفوائد وأرباح األسهم

 (68تطبيق 
والخسائر والمكاسب المتعلقة بأداة مالية أو  أو التوزيعات المماثلة وأرباح األسهم تدرج الفوائد 43

. إن في الفائض أو العجز مالي في بيان الدخل كمصروف أو إيراد إلتزامجزء منها تم تصنيفها ك
حاملي األدوات المالية المصنفة كأداة ملكية يجب قيدها من قبل المصدر على التوزيعات ل

صافي من أي منافع ضريبة دخل ذات عالقة. تحاسب  حقوق الملكية مباشرة.صافي األصول/
من  إقتطاععلى أنها المتكبدة على معامالت في صافي األصول/حقوق الملكية تكاليف المعاملة 
 صافي من أي منافع ضريبة دخل ذات عالقة.  حقوق الملكية،صافي األصول/

مالي أو أداة حق ملكية يحدد ما إذا كانت الفائدة وأرباح األسهم أو  إلتزامإن تصنيف أداة مالية ك 45
التوزيعات المماثلة والخسائر واألرباح المتعلقة بتلك األداة معترف بها كإيراد أو مصروف في 

هم أو التوزيعات المماثلة على األسهم المعترف بها بشكل لذلك، فإن أرباح األس .الفائض أو العجز
بها بالفائدة  عترافبها كمصاريف بنفس الطريقة التي يتم اإل عترافيتم اإل اتإلتزامكامل على أنها 

أو إعادة  إستردادباألرباح أو الخسائر المرتبطة ب عترافيتم اإلعلى السندات. وعلى نحو مماثل، 
أو إعادة تمويل أدوات  إستردادب عترافية في الفائض أو العجز، بينما يتم اإلالمال اتلتزامتمويل اإل
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بالتغيرات في القيمة  عترافحقوق الملكية. وال يتم اإل حقوق الملكية كتغيرات في صافي األصول/
 العادلة ألداة حق الملكية في البيانات المالية. 

اء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها. وقد تتكبد المنشأة عادًة تكاليف مختلفة عند إصدار أو شر  48
تشمل تلك التكاليف رسوم التسجيل والرسوم التنظيمية األخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارين 
القانونيين والمحاسبيين وغيرهم من المستشارين المهنيين وتكاليف الطباعة ورسوم الطوابع. 

حقوق الملكية  صافي األصول/من  إقتطاععلى أنها  أي تكاليف معاملة ذات عالقةوتحاسب 
)صافي أي منافع ضريبة دخل ذات عالقة( بالمقدار الذي تعتبر فيه تكاليف متزايدة ناتجة مباشرة 

معاملة تلك البتكاليف  عترافلذلك كان سيتم تجنبها. ويتم اإل خالفاً عن معاملة حقوق الملكية التي 
 المتخلى عنها على أنها مصاريف. 

صافي  وعناصر لتزامف المعامالت المرتبطة بإصدار أداة مالية مركبة لإليتم تخصيص تكالي 43
حقوق الملكية الخاصة باألداة بالتناسب مع تخصيص العوائد. ويتم تخصيص تكاليف األصول/

أساس  إستخداملتلك المعامالت ب شكل مشترك بأكثر من معاملة واحدةالمعامالت المرتبطة ب
 ت المشابهة. تخصيص منطقي ومتسق مع المعامال

صافي من  إقتطاعيتم اإلفصاح بشكل منفصل عن مبلغ تكاليف المعاملة الذي يتم محاسبته ك 44
 .5 في القطاع العام حقوق الملكية في الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولياألصول/

الشامل أو  المصنفة كمصروف في بيان الدخل أو التوزيعات المماثلة عرض أرباح األسهم يتم 41
باإلضافة إلى األخرى أو في بند منفصل.  اتلتزامإما ضمن الفائدة على اإل األداء المالي بيان

متطلبات معيار المحاسبة اإلفصاح عن الفائدة وأرباح األسهم ل متطلبات هذا المعيار، يخضع
. في بعض الظروف، 33 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 5 في القطاع العام الدولي
ور األمفيما يتعلق ببعض أو التوزيعات المماثلة، للفروقات الكبيرة بين الفائدة وأرباح األسهم  ونظراً 

 .األداء الماليبيان من المرغوب فيه اإلفصاح عنها بشكل منفصل ضمن  فإنمثل خصم الضريبة 

لى أنها المالي ع لتزامباألرباح والخسائر المرتبطة بالتغيرات في المبلغ المسجل لإل عترافيتم اإل 46
بالحصة المتبقية في  حقاً حتى عندما ترتبط بأداة تتضمن  الفائض أو العجزأو مصاريف في  إيراد

)ب((. تعرض المنشأة بموجب  88أصول المنشأة مقابل نقد أو أصل مالي آخر )راجع الفقرة 
هذه أي ربح أو خسارة ينتجان عن إعادة قياس مثل  5في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي
 عندما تكون ذات صلة في شرح أداء المنشأة.  األداء الماليبيان  فياألداة بشكل منفصل 
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لتزامبين أصل مالي و  التقاص  مالي ا 
 (69و 63الفقرات في التطبيقات اإلرشادية من أيضاً )أنظر 

ظهار صافي المبلغ في  لتزامبين األصل واإل  تقاصيجب إجراء  49  بيان المركز الماليالمالي وا 
 -ندما:ع

 ؛ وبين المبالغ المعترف بها تقاصإلجراء  قانونياً يكون للمشروع حق قابل للتنفيذ  (أ)
ينوي المشروع إما التسديد على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصول وتسديد  (ب)

 في نفس الوقت. اتلتزاماإل 
 

صل ، ال تقوم المنشأة بمعادلة األعترافعند محاسبة نقل أصل مالي غير مؤهل إللغاء اإل
 (.32، الفقرة 89 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر )المرتبط  لتزامالمنقول واإل 

صافي المبلغ عندما  أساسالمالية على  اتلتزاميتطلب هذا المعيار عرض األصول المالية واإل 42
لتين أو يعكس ذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع من تسديد أداتين ماليتين منفص

لها  فإنأو دفع مبلغ صافي منفرد وينوي القيام بذلك  إستالم. وعندما يكون للمشروع الحق في أكثر
فقط. في ظروف أخرى يتم عرض األصول  منفرداً  اً إلتزاممنفردا أو  مالياً  أصالً من ناحية فعلية 

كمصادر أو  المالية بشكل منفصل عن بعضهما بما يتناسب مع خواصهما اتلتزامالمالية واإل
 للمشروع. اتإلتزام

لتزامإن المقاصة بين أصل مالي معترف به و  47 مالي معترف به وعرض صافي القيمة يختلف عن  ا 
للكسب أو  تحقيقاً مالي، وبينما ال تخلق المقاصة  إلتزاممالي أو  أصلب عترافإلالتوقف عن ا

من  سابقاً الة البند المعترف به بأداة مالية ال ينجم عنه فقط إز  عترافإلالتوقف عن ا فإنالخسارة 
 بربح أو خسارة. عترافولكن يمكن أن ينجم عنه كذلك اإلبيان المركز المالي 

 خالفاً إن حق المقاصة هو حق قانوني للمدين، سواء عن طريق العقد أو خالف ذلك، لتسوية أو  13
تحقة من الدائن من منه مستحق للدائن وذلك بخصم المبالغ المس جزءاً لذلك إزالة مبلغ بكامله أو 

عتيادية من الممكن أن يكون للمدين الحق الشرعي بخصم مبلغ إلذلك المبلغ، وفي الحاالت غير ا
ية بين األطراف الثالثة إتفاقمستحق على طرف ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن شريطة وجود 

الشروط  فإنترسي بشكل واضح حق المدين في المقاصة، وحيث أن حق المقاصة حق قانوني 
أخرى، ويجب بذل العناية لتحديد أية قوانين  إلىالتي تدعم هذا الحق قد تختلف من سلطة قانونية 

 تنطبق على العالقات بين األطراف.

لتزامإن وجود حق يمكن تنفيذه إلجراء مقاصة ألصل مالي و  15  اتلتزاممالي يؤثر على الحقوق واإل ا 
لتزامالمرتبطة مع أصل مالي و  حد كبير على تعرض المشروع لمخاطرة  إلىيؤثر  مالي وقد ا 

للمقاصة، وفي غياب  كافياً  أساساً والسيولة، على أن وجود هذا الحق في حد ذاته ليس  اإلئتمان
مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية  فإنالنية لممارسة الحق أو التسديد في نفس الوقت 

 فإنممارسة هذا الحق أو إجراء تسديد في نفس الوقت  للمشروع ال يتأثران، وعندما ينوي المشروع
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مبالغ وتوقيت  أكثرصافي المبلغ يعكس بشكل مناسب  أساسعلى  اتلتزامعرض األصول واإل
التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل وكذلك المخاطر التي تتعرض لها هذه التدفقات النقدية. إن 

سديد على أساس صافي المبالغ بدون الحق القانوني نية طرف واحد أو كال الطرفين إجراء الت
المرتبطة مع األصول المالية  اتلتزاملتبرير المقاصة حيث أن الحقوق واإل كافياً إلجراء ذلك ليس 

 المالية المنفردة تبقى بدون تغيير. اتلتزامواإل

لتزامو قد تتأثر نوايا المشروع فيما يتعلق بتسديد أصول  18 عتيادية، إلا لتشغيليةاممارسات المعينة ب اتا 
ومتطلبات األسواق المالية والظروف األخرى التي قد تحد من القدرة على إجراء تسديد صافي أو 
تسديد في نفس الوقت، وعندما يكون للمشروع حق مقاصة ولكن ال ينوي إجراء تسديد صافي أو 

رض المشروع ثر هذا الحق على تعأ فإنفي نفس الوقت  اتلتزامتحقيق األصول وتسديد اإل
في القطاع الدولي  المحاسبة معيارمن  48يتم اإلفصاح عنه بموجب الفقرة  اإلئتمانلمخاطرة 

 .33العام 

من خالل عمل بيت مقاصة في سوق مالي  مثالً قد يحدث التسديد في نفس الوقت ألداتين ماليتين  13
مساوية لمبلغ صافي  ياً فعلمنظم أو مبادلة وجها لوجه، وفي هذه الظروف تكون التدفقات النقدية 

أو السيولة، وفي ظروف أخرى يمكن للمشروع أن يجري  اإلئتمانمنفرد وال يوجد تعرض لمخاطرة 
لمبلغ األصل  اإلئتمانودفع مبالغ منفصلة، وتصبح بذلك معرضة لمخاطرة  إستالمتسديد ألداتين ب

للمخاطرة قد تكون كبيرة بالرغم  بكامله، وهذه التعرضات لتزامه أو لمخاطرة السيولة لمبلغ اإلـبكامل
المالية أنهما تما  اتلتزاملذلك يعتبر تحقيق األصول المالية وتسديد اإل وتبعاً من أنها لفترة قصيرة، 

 في نفس الوقت فقط عندما تحدث هاتان العمليتان في نفس اللحظة.

ادة غير مناسب ويكون إجراء المقاصة ع 49بشكل عام ال يتم تحقق الشروط الواردة في الفقرة  14
 -عندما:

عدة أدوات مالية مختلفة لتضاهي مالمح أداة مالية منفردة )أي األداة المركبة  إستخداميتم  (أ)
Synthetic instrument)؛ 

المالية من األدوات المالية التي لها نفس التعرض  اتلتزامتنجم األصول المالية واإل (ب)
ضمن محفظة عقود آجلة أو  اتزاملتالرئيسي للمخاطرة )على سبيل المثال األصول واإل

 ؛أدوات مشتقة أخرى(، إال أنها تتعلق بأطراف مقابلة مختلفة
 ؛مالية بدون حق الرجوع اتلتزاماألصول المالية أو األخرى المرهونة كضمان إل (ج)
دون  اتلتزامكأمانة من قبل المدين بغرض سداد اإل األصول المالية التي تم وضعها جانباً  (د)

)مثل إنشاء صندوق  لتزامهذه األصول في تسديد اإل ستخدامائن إلأن يتوفر قبول الد
 ؛ أو (Sinking fund arrangementوال وفوائدها بغرض الوفاء بدين معين األملتجميع 
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ها من طرف ثالث إستردادوقعت نتيجة ألحداث نتج عنها خسائر من المتوقع  اتإلتزام (هـ) 
 بموجب مطالبة تحت وثيقة تأمين.

 
ية تصفية إتفاقمشروع الذي يقوم بعدة معامالت أدوات مالية مع طرف واحد قد يدخل في "إن ال 11

ية على إجراء تفاقإلمع ذلك الطرف. وتنص مثل هذه ا master netting arrangementشاملة" 
ية في حالة التقصير أو إلغاء في أي تفاقإلتسديد صافي واحد لكل األدوات المالية المغطاة بتلك ا

هذه الترتيبات عادة لتوفير حماية ضد الخسارة في حالة اإلفالس  إستخدام ويمكنن العقود. واحد م
يات إتفاق. إن اتلتزامأو نتيجة أحداث أخرى ينتج عنها عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء باإل

صول للتنفيذ ويؤثر على تحقق أو تسديد األ قابالً حق مقاصة يصبح  عموماً التسديد الشاملة تخلق 
فرادية فقط بعد حدوث حالة تقصير معينة أو في حاالت أخرى ال يتوقع إلالمالية ا اتلتزامواإل

إلجراء  أساساً ية التسديد الشاملة ال توفر إتفاق. إن للعمليات عتياديةإلظروف االظهورها في 
مقاصة بين  . وعندما ال يتم إجراء49المقاصة إال إذا تم تحقيق كال الشرطين الواردين في الفقرة 

يجب اإلفصاح عن تأثير  فإنهالتسوية الشاملة  يةتفاقإلالمالية الخاضعة  اتلتزاماألصول واإل
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  48للفقرة  وفقاً  اإلئتمانية على التعرض لمخاطرة تفاقإلا

 .33العام 
 

 نتقالإل ا

 قه ألول مرة.بأثر رجعي عند تطبي طبق هذا المعيارعلى المنشأة أن ت 16

"األدوات  02عندما تقوم المنشأة التي طبقت مسبقا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  19
، يتعين على المنشاة 02-02بتطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  العرض"اإلفصاح و المالية: 

إلى جهة  بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة إلتزامتقسيم أداة مالية مركبة مع 
ن لم يعد عنصر  إلتزامأخرى فقط عند التصفية إلى  وعناصر صافي األصول/حقوق الملكية. وا 

مستحقًا، فعندها سيتضمن تطبيق هذه المتطلبات فصل عنصرين من عناصر صافي  لتزاماإل 
األصول/حقوق الملكية. سيقع العنصر األول ضمن الفائض والعجز المتراكم وسيمثل الحصة 

. وسيمثل العنصر اآلخر عنصر صافي األصول/حقوق لتزامالمتنامية على عنصر اإل التراكمية 
الملكية األصلي. وبالتالي، لن تحتاج المنشأة إلى فصل هذين العنصرين إن لم يعد عنصر 

 عند تبني المعيار. مستحقًا  لتزاماإل 
 
 

أو التي تتبنى  02م إن المنشأة، التي لم تطبق مسبقا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا 12
على كافة األدوات  27نتقالي الوارد في الفقرة إل ، تطبق النص اللمرة األولىستحقاق إلمحاسبة ا

 المالية المركبة. 
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 تاريخ النفاذ

 0تطبق المنشأة هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد  17
ذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة تبدأ و المبكر لهذا المعيار. . ويحبذ التطبيق 8203يناير  ا 
 .، فإنها ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة8203يناير  0قبل 

 

، ما لم تطبق كذلك معيار المحاسبة 8203يناير  0ينبغي أن ال تطبق المنشأة هذا المعيار قبل  63
 .32لقطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي في ا 89الدولي في القطاع العام 

 

عندما تتبنى المنشأة أساس االستحقاق المحاسبي، كما يرد تعريفه في معايير المحاسبة الدولية في  65
القطاع العام، ألغراض إعداد التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ هذا، يطبق هذا المعيار على 

في أو بعد تاريخ تبني أساس البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ 
 االستحقاق. 

 

 (8220) 02سحب واستبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة الدولي في محل  33يحل هذا المعيار ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  68
 51قى المعيار ويب. 8335"األدوات المالية: اإلفصاح والعرض" الصادر في  51القطاع العام 

 أو عندما يصبحان نافذا المفعول، أيهما أسبق.  33و 82معموال به إلى أن يتم تطبيق المعيارين 
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  "أ" ملحق
 اإلرشادية التطبيقات

 

 .82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  جزءاً هذا الملحق يشكل 
 

  .ي المعيارشرح تطبيق بعض نواحتوضح و ت التطبيقات اإلرشادية ههذإن  1 تطبيق
 

 عترافالمتطلبات حول اإلألدوات المالية. لقياس بالأو  عترافاإلبهذا المعيار  يتعاملال  2 تطبيق
معيار المحاسبة الدولي في القطاع المالية وضعت في  اتلتزاموالقياس لألصول المالية واإل

 .87العام 

 
 (6-3النطاق )الفقرات 

 عقود الضمان المالي 
العقود التي تتطلب من المنشأة الُمصدرة تسديد دفعات محددة  عقود الضمان المالي هي تلك 9 تطبيق

لتعويض صاحبها عن الخسارة التي يتكبدها عند إخفاق مدين محدد عن تسديد دفعة معينة 
للشروط األصلية ألداة الدين. قد تصدر الحكومات ضمانات مالية  وفقاً عند استحقاقها 

السياسة لحكومة ما، على سبيل المثال،  ما تصدر لتعزيز أهداف ألسباب مختلفة. وغالباً 
لدعم مشاريع البنية التحتية والحفاظ على استقرار السوق المالي في أوقات االنخفاض الكبير 
لألسعار. ويمكن أن ُتمنح الحكومات ومنشآت القطاع العام صالحية إصدار الضمانات 

كان الضمان تعاقدي أم  وفي تقييم ما إذاالمالية وفق تشريع معين أو بموجب سلطة أخرى. 
غير تعاقدي، تميز المنشأة ما بين حق إصدار الضمان واإلصدار الفعلي للضمان. ويعتبر 
حق إصدار الضمان من حيث التشريع أو غيره من السلطات غير تعاقدي، بينما ينبغي تقييم 

ما إذا كان " لتحديد 83اإلصدار الفعلي للضمان باستخدام المبادئ الواردة في الفقرة "تطبيق 
 الضمان تعاقديا. 

بشكل صريح أو ضمني،  يمكن أن يؤدي إصدار ضمانات مالية لصالح طرف ثالث، سواءً  4 تطبيق
إلى اتفاق تعاقدي.ويمكن إصدار الضمانات المالية إلى طرف محدد أو يمكن إصدارها إلى 

 صاحب األداة. خذ المثالين التاليين: 

 ضمان مالي بشكل مباشر إلى ممولي  في ترتيب امتياز خدمة ما، قد تصدر الحكومة
وتذكر أنها في حال التخلف عن السداد ستتحمل مسؤولية سداد أي دفعات ، المعاملة

يصدر الضمان المالي غير مسددة للمبلغ األصلي للقرض وفائدته. وفي هذه الحالة، 
 صراحة لصالح طرف محدد.

 وهي  تية للطرق في البلد. تكون سلطة الطرق "أ" مسؤولة عن إنشاء وصيانة البنية التح
تمول إنشاء طرق جديدة من خالل إصدار سندات طويلة األمد. تمارس الحكومة 
الوطنية "أ" صالحيتها بموجب التشريع وتضمن إصدار سندات سلطة 
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الطرق. وفي وقت إصدار الضمان، ال يوجد أطراف مقابلة محددة، بل يتم إصدار 
 . الضمان ضمنا لصالح أصحاب أداة محددة

 
بطبيعته على افتراض استيفاء كافة  يكون الضمان المالي تعاقدياً  في كال هذين السيناريوهين،
 الخصائص األخرى للعقد. 

 

 عقود التأمين 

ية في القطاع العام يمكن أن تشمل منشآت تصدر عقود تأمين. قتصادإن بعض المنشآت اإل 9 تطبيق
التأمين نفسها هي خارج نطاق وتندرج هذه المنشآت ضمن نطاق هذا المعيار، لكن عقود 

 هذا المعيار. 
 

ألغراض هذا المعيار، عقد التأمين هو عبارة عن عقد يعّرض شركة التأمين لمخاطر محددة  6 تطبيق
رة محددة، بما في ذلك من الخسارة تنشأ من أحداث أو ظروف تحصل أو ُتكتشف خالل فت

والمرض والعجز ياة( في حال المعاش السنوي، بقاء المستفيد على قيد الحالوفاة )أي 
صابة اآلخرين بأضرار وتعطل العمليات.  تتوفر إرشادات إضافية حول وتضرر األمالك وا 

 عقود التامين في المعيار الوطني أو الدولي ذي الصلة الذي يتناول هذه العقود.
 

تتخذ بعض األدوات المالية شكل عقود تأمين لكنها تتضمن بشكل أساسي نقل المخاطر  9 تطبيق
ل مخاطر السوق أو االئتمان أو السيولة. وتشمل األمثلة على هذه األدوات عقود المالية مث

عادة التأمين وعقود االستثمار المضمون الصادرة عن شركات التأمين في  الضمان المالي وا 
القطاع العام والمنشآت األخرى. وُيطلب من المنشأة تطبيق هذا المعيار على بعض عقود 

ها بتطبيقه على عقود التأمين األخرى التي تتضمن نقل المخاطر الضمان المالي، وُيسمح ل
 المالية. 

 
ُتعامل عقود الضمان المالي على أنها أدوات مالية ما لم تختار المنشأة معاملتها على أنها  8 تطبيق

". وقد تتخذ المنشأة هذا 7عقود تأمين وفقا لهذه الفقرة وما لم تلتزم بمتطلبات الفقرة "تطبيق 
 لحاالت التالية: االختيار في ا

إذا طبقت المنشأة مسبقا سياسة محاسبية معمول بها بخصوص عقود التأمين وتبنت  (أ)
سياسة محاسبية عاملت عقود الضمان المالي كعقود تأمين، يجوز لها أن تستمر في 

 لهذا المعيار.  معاملة هذه العقود إما كعقود تأمين أو أدوات مالية وفقاً 

ا سياسة محاسبية معمول بها بخصوص عقود التأمين، إذا لم تطبق المنشأة مسبق (ب)
يمكن أن تختار معاملة عقود الضمان المالي إما كعقود تأمين أو أدوات مالية عندما 

 تتبنى المنشأة هذا المعيار. 
 

ختيار على أساس كل عقد على حدة، ويكون إلفي كال البندين )أ( و)ب( أعاله، يتم ا
 غاء. ختيار غير قابل للنقض واإللإلا
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تعامل المنشأة عقود الضمان المالي كأدوات مالية ما لم تختار معاملة هذه )ج(، 3وفقا للفقرة  3 تطبيق
للمعيار الدولي أو الوطني المالئم الذي يتناول عقود التأمين. العقود كعقود تأمين وفقا 

بة وُيسمح للمنشأة بمعاملة عقد الضمان المالي على أنه عقد تأمين باستخدام معيار محاس
التأمين بمبلغ ال يقل عن المبلغ المسجل  اتإلتزاموطني فقط إذا تطلب ذلك المعيار قياس 

التأمين ذات الصلة ضمن نطاق معيار المحاسبة  اتإلتزامالذي يتم تحديده في حال كانت 
. وعند تحديد (واألصول المحتملة" اتلتزام"المخصصات واإل 57الدولي في القطاع العام 

التأمين، تأخذ المنشأة بعين االعتبار التقديرات الحالية لكافة  اتلتزامإل المبلغ المسجل
 التدفقات النقدية الناتجة عن عقود التأمين الخاصة بها والتدفقات النقدية ذات العالقة. 

 

 (08-9)الفقرات من  التعريفات
 

 المالية  اتلتزامالمالية واإل صولاأل
 

عليه فهي األساس الذي تقاس به  وبناءاً وسيط للتبادل  العملة )النقد( أصل مالي ألنها تمثل 11 تطبيق
جميع المعامالت ويتم إظهارها في البيانات المالية. الوديعة النقدية لدى بنك أو مؤسسة مالية 

للمودع للحصول على نقد من المؤسسة أو  تعاقدياً  حقاً ألنها تمثل  مالياً  أصالً شبيهة تعتبر 
وال تلبي  مالي. إلتزامرصيد لصالح دائن في عملية سداد سحب شيك أو أداة مشابهة مقابل ال

من معيار المحاسبة  53وتطبق المنشأة الفقرة األداة المالية.  العملة غير الُمصدرة تعريف
في محاسبة أي عملة غير ُمصدرة. وال يتطرق هذا  "المخزون" 58الدولي في القطاع العام 

 جهة نظر المنشأة الُمصدرة. المعيار للعملة الصادرة كعطاء قانوني من و 
 

لتزامنقد في المستقبل و  ستالمإل تعاقدياً  حقاً ثلة الشائعة ألصول مالية تمثل األممن  11 تطبيق مالية  اتا 
 -لتسليم نقد في المستقبل ما يلي: تعاقدياً  اً إلتزاممقابلة تمثل 

 ؛ذمم مدينة تجارية وذمم دائنة تجارية (أ)
 ؛أوراق قبض ودفع (ب)
 ؛ وقروض مأخوذة ومقدمة (ج)
 دات مدينة ودائنة.سن (د)

 

 إلتزامبدفع( نقد ويقابله  اً إلتزام)أو  ستالمإل تعاقدياً  حقاً في كل حالة يكون لواحد من األطراف 
 ( لدى الطرف اآلخر.ستالمباإل حقاً مقابل للدفع )أو 

 

ية التي سيتم الحصول قتصادهناك نوع آخر من األدوات المالية وهو الذي تكون المنفعة اإل 12 تطبيق
ورقة الدفع التي سيتم سدادها  فمثالً خلي عنها أصل مالي آخر غير النقد. عليها أو الت

 تعاقدياً  اً إلتزامسندات حكومة والمصدر  إستالمب تعاقدياً  حقاً بسندات حكومة تعطي حاملها 
على  اتإلتزامالسندات أصول مالية ألنها تمثل  إنمن النقد.  بدالً بتسليم سندات الحكومة 
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لحاملها  مالياً  أصالً ورقة الدفع تعتبر  فإنعلى ذلك  وبناءاً النقد.  الحكومة المصدرة لدفع
لتزامو   لمصدرها. مالياً  اً ا 

 
تمنح أدوات الدين "الدائمة" عادًة )مثل السندات"الدائمة"، السندات غير المضمونة، سندات  19 تطبيق

تمتد دفعات على حساب الفائدة في تواريخ محددة  ستالمإل تعاقدياً  حقاً رأس المال( المالك 
عائد من المبلغ األصلي أو الحق  إستالمأجل غير مسمى، إما بأن ال يكون له الحق ب إلى

بعائد من المبلغ األصلي بموجب شروط تجعله غير محتمل أو بعيد المنال على المدى 
البعيد. فعلى سبيل المثال، يمكن للمنشأة أن تصدر أداًة مالية تقتضي منها أن تدفع دفعات 

سمية أو مبلغ أصلي أتطبق على قيمة  %2تساوي سعر فائدة معلنة بنسبة  ارإستمر سنوية ب
هي سعر فائدة السوق لألداة وقت  %2. وعلى فرض أن نسبة *وحدة عملة 333.5يساوي 

للقيام بسلسلة من دفعات الفائدة  تعاقدياً  اً إلتزامالمنشأة الُمصدرة تتحمل  فإنإصدارها. 
 عترافاإلوحدة عملة عند  5.333يمة الحالية( تساوي المستقبلية ذات قيمة عادلة )الق

لتزامو  مالياً  أصالً األولي. ويملك مالك األدوات والمنشأة الُمصدرة   ، على التوالي. اً مالي اً ا 

 
أو توريد أو تبادل األدوات المالية بحد ذاته  إستالمالتعاقدي ب لتزاميعتبر الحق التعاقدي أو اإل 14 تطبيق

التعاقدية تعريف األداة المالية إذا  اتلتزاملحقوق التعاقدية أو اإلأداة مالية. وتحقق سلسلة ا
 أو دفع النقد أو شراء أو إصدار أداة حقوق ملكية.  إستالم إلىكانت ستؤدي في النهاية 

 
التعاقدي مطلقة، أو  لتزامقد تكون القدرة على ممارسة الحق التعاقدي أو المتطلب لتحقيق اإل 19 تطبيق

وقوع حدث مستقبلي. على سبيل المثال، تعتبر الضمانة المالية  قد تكون طارئة وقفًا على
لتزامو النقد من الكفيل،  ستالمللمقرض إل تعاقدياً  حقاً  متماثاًل للكفيل بأن يدفع  تعاقدياً  اً ا 

التعاقدي بسبب معاملة أو  لتزامللمقرض، إذا تعثر المقترض في السداد. ويقوم الحق واإل
(، بالرغم من أن قدرة المقرض على ممارسة حقه ومتطلب واقعة سابقة )افتراض الضمانة

يعتبران حالة طارئة لعمل مستقبلي لتعثر المقترض في السداد.  هإلتزامالكفيل باألداء بموجب 
المالي، بالرغم من أن مثل هذه  لتزامتعريف األصل واإل محتملال لتزامويحقق الحق واإل

 هذه ي البيانات المالية. ويمكن أن تكون بعضف دائماً ال يعترف بها  اتلتزاماألصول واإل
لتزامو حقوق ال  . تأمين عقودهي ة محتملال اتا 

 
، تتم معالجة عقد اإليجار "اإليجار عقود" 53 في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  16 تطبيق

 ستالمللمؤجر إل حقاً  أساساً كبيع بشروط مؤجلة. يعتبر عقد اإليجار  التمويلي محاسبياً 
لو  مزيج من دفعات مبلغ األصل  جوهرياً على المستأجر لدفع سيل من الدفعات تماثل  اً تزاما 

لعقد اإليجار  وفقاً ه في المبلغ المستحق إستشار ية قرض. يحتسب المؤجر تفاقإل وفقاً والفائدة 
من المحاسبة عن األصل المؤجر نفسه. من ناحية أخرى، يعتبر عقد اإليجار التشغيلي  بدالً 

األصل لفترات مستقبلية في مقابل  إستعمالقدا غير تام يلتزم بموجبه المؤجر بتوفير ع أساساً 
تعويض شبيه بالرسوم مقابل الخدمات. يستمر المؤجر في المحاسبة عن األصل المؤجر 
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من المبلغ المستحق في المستقبل بموجب عقد اإليجار. لذلك، يعتبر عقد اإليجار  بدالً نفسه 
إما عقد اإليجار التشغيلي فال يعتبر أداة مالية )فيما عدا الدفعات الفردية  التمويلي أداة مالية

 (.المستحقة حالياً 
 

والمعدات(، األصول المؤجرة  والمصانعال تعتبر األصول المادية )مثل المخزون، الممتلكات  19 تطبيق
 واألصول غير الملموسة )مثل براءات اإلختراع والعالمات التجارية( أصواًل مالية. وتعطى
السيطرة على مثل هذه األصول المادية واألصول غير الملموسة فرصًة لتوليد تدفقًا نقديًا أو 

 النقد أو أصل مالي آخر. ستالمنشوء حق حالي إل إلىأصل مالي آخر، ولكنها ال تؤدي 
 

ية قتصادال تعتبر األصول )مثل المصاريف المدفوعة مسبقًا( والتي تكون المنافع اإل 18 تطبيق
نقد أو أصل مالي آخر  إستالممن حق  بدالً البضائع أو الخدمات  إستالمهي  المستقبلية لها

 اتإلتزامأصواًل مالية. وعلى نحو مشابه، ال تعتبر البنود مثل اإليرادات المؤجلة ومعظم 
ية المرتبطة بها هو توريد قتصادمالية ألن تدفق الصادر النقدي للمنافع اإل اتإلتزامالضمان 

 التعاقدي بدفع نقد أو أصل مالي آخر. لتزاممن اإل دالً بالبضائع والخدمات 
 

في القطاع العام من الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية. وبالنسبة  اتلتزامتنشأ األصول واإل 13 تطبيق
التي تنشأ من الترتيبات غير التعاقدية فهي ال تحقق تعريف األصل  اتلتزاملألصول واإل
 . المالي لتزامالمالي أو اإل

 

لمنشأة في جوهر الترتيب وليس في شكله القانوني لتحديد ما إذا كان عبارة عن "عقد" تبحث ا 21 تطبيق
ألغراض هذا المعيار. يتم عموما إثبات العقود، ألغراض هذا المعيار، بما يلي )رغم أن هذا 

 قد يختلف من منطقة إلى أخرى(:

  ً؛معيناً  تتضمن العقود أطراف راغبة تبرم ترتيبا 

 لتزامد حقوق و يترتب على شروط العق على أطراف العقد، وال يجب أن تؤدي هذه  اتا 
يترتب إلى أداء متكافئ من قبل كل طرف. على سبيل المثال،  اتلتزامالحقوق واإل

ا على هذه الجهة بنقل الموارد إلى المستلم وفق بنود إلتزامعلى اتفاق تمويل جهة مانحة 
تالم تلك الموارد. ويمكن أن تكون االتفاقية المبرمة، كما ينص على حق المستلم في اس

في المقابل،  مساوياً  هذه األنواع من الترتيبات تعاقدية رغم أن المستلم لم يقدم عوضاً 
 أي أن الترتيب ال ينتج عنه أداء متكافئ من قبل األطراف. 

  .إن تصحيح التخلف عن األداء هو واجب اإلنفاذ بموجب القانون 
 

أن تكون الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية هي غير تبادلية في القطاع العام، من المحتمل  21 تطبيق
وفقا الناتجة عن معامالت اإليراد غير التبادلية  اتلتزامبطبيعتها. ويتم محاسبة األصول واإل

"اإليراد من المعامالت غير التبادلية  83لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ذا كانت )الضرائب والتحويالت(" معامالت اإليراد غير التبادلية هي معامالت تعاقدية، . وا 
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الناتجة عن هذه المعامالت هي أصول أو  اتلتزامتقّيم المنشأة ما إذا كانت األصول أو اإل
من هذا المعيار. " 52تطبيق  -53تطبيق"و 53مالية وذلك باستخدام الفقرات اتإلتزام

ر وفي معيار المحاسبة الدولي في القطاع وتستخدم المنشأة اإلرشادات الواردة في هذا المعيا
أو أداة حق ملكية )المساهمة  إلتزامما إذا ينشأ عن المعاملة غير التبادلية في تقييم  83العام 

 من المالكين(. 

 
كان متطلبات تصنيف هذا المعيار في تحديد ما إذا  عتبار تحديداً إلتأخذ المنشأة بعين ا 22 تطبيق

أم  اً إلتزامعاملة إيراد تعاقدية وغير تبادلية هو في جوهره التدفق الداخل للموارد كجزء من م
 أداة حق ملكية.

 
 القانونية بعدة طرق:  اتلتزاميمكن محاسبة اإل 29 تطبيق

  دفع ضرائب الدخل وفقا للمعيار الدولي أو الوطني المالئم الذي  اتإلتزاميتم محاسبة
 يتناول ضرائب الدخل.

  اعية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع تقديم المنافع االجتم اتإلتزاميتم محاسبة
ومعيار  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" 3العام 

 المحتملة". اتلتزام"المخصصات، األصول واإل 57المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الدولي في القطاع العام  القانونية األخرى وفقا لمعيار المحاسبة اتلتزاميتم محاسبة اإل
57 . 

 

االستداللية، كما يرد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  اتلتزامال تنشأ اإل 24 تطبيق
 مالية.  اتإلتزام، من العقود وهي بالتالي ليست 57

 

 أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق من غير الشائع أن تقوم منشآت القطاع العام بالمساهمة برأس مال يتألف من  29 تطبيق
ملكية، مثل األسهم واألشكال األخرى من رأس المال غير المستخدم. وحيث تصدر المنشآت 

على أدوات حقوق ملكية، تكون ملكية واستخدام هذه األدوات مقيدة بموجب تشريع معين. 
قد ينص التشريع على إمكانية امتالك األسهم في منشأة قطاع عام فقط من سبيل المثال، 

 أخرى في القطاع العام وبالتالي ال يمكن استخدامها كعوض لتسوية المعامالت. قبل منشأة
 

يمكن أيضاً  إثبات رأس المال المساهم به في القطاع العام عن طريق نقل الموارد بين  26 تطبيق
األطراف. وال يعتبر إصدار أدوات حقوق الملكية فيما يخص نقل الموارد أمرا أساسيا لعملية 

المساهمة من المالكين. ويتم تمييز نقل الموارد الذي ينتج عنه  النقل حتى تحقق تعريف
حقوق الملكية للمنشأة عن العمليات األخرى لنقل الموارد ألنه  حصة في صافي األصول/

 يمكن إثباتها عن طريق ما يلي: 

  لنقل الموارد )أو فئة من هذا النقل( من قبل أطراف المعاملة على أنه وصف رسمي
حقوق ملكية المنشأة، إما قبل أن تحصل المساهمة  في أصول/يشكل جزء من صا

على سبيل المثال، عند تأسيس منشأة جديدة، قد أو في وقت حصول المساهمة. 
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يعتبر مكتب الموازنة في وزارة المالية أن النقل المبدئي للموارد إلى المنشأة يترتب 
م التمويل الستيفاء حقوق ملكية المنشأة بدال من تقدي عليه حصة في صافي أصول/

 المتطلبات التشغيلية. 

 تفاقية رسمية، تتعلق بعملية النقل، تنص على أو تزيد من حصة مالية قائمة في إ
 ها. إستردادحقوق ملكية المنشأة يمكن بيعها أو نقلها أو  صافي أصول/

 

ة طبيعة تفاقية الرسمية، تقّيم المنشأإرغم أنه يمكن إثبات نقل الموارد عبر وصف رسمي أو 
 على جوهرها وليس فقط شكلها القانوني.  عمليات نقل الموارد بناءً 

 
 

 ألغراض هذا المعيار، يمكن استخدام مصطلح "أدوات حقوق الملكية" لإلشارة إلى ما يلي:  29 تطبيق

 شكل من أشكال رأس المال المستخدم مثل األسهم العادية أو األسهم الممتازة؛ 

 و متفق عليها على أنها كذلك بين أطراف المعاملة( عمليات نقل للموارد )إما موصوفة أ
 تثبت وجود حصة متبقية في صافي أصول منشأة أخرى؛ و/أو

 مالية في الشكل القانوني للدين يمثل، في جوهره، حصة في صافي أصول  اتإلتزام
 المنشأة. 

 
 األدوات المطروحة للتداول

أشكال أخرى من رأس المال حيث يتألف رأس المال المساهم به للمنشأة من أسهم أو  28 تطبيق
المستخدم، قد تتخذ هذه األدوات عدة أشكال، على سبيل المثال أسهم عادية غير مطروحة 

( وبعض األدوات التي 56و 51للتداول وبعض األدوات المطروحة للتداول )انظر الفقرتين 
ند خر حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة عآا بتسليم طرف إلتزامتفرض على المنشأة 

( وبعض أنواع األسهم الممتازة )انظر الفقرتين "تطبيق 52و 59)انظر الفقرتين التصفية فقط 
كتتاب في أو إلوضمانات أو خيارات شراء مكتوبة تسمح لصاحبها با"( 13وتطبيق  47

في المنشأة الُمصدرة مقابل مبلغ  للتداولشراء عدد ثابت من األسهم العادية غير المطروحة 
المنشأة بإصدار أو شراء عدد ثابت من أدوات  إلتزامإن و أصل مالي آخر. نقدي ثابت أ

حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر هو أداة حق ملكية 
 إلتزاملكن إذا كان هذا العقد يحتوي على (. 89باستثناء ما هو مذكور في الفقرة للمنشأة )

مالي آخر )ما عدا عقد مصنف كأداة حق ملكية وفقا  إلتزامأو مترتب على المنشأة بدفع نقد 
عن القيمة  إلتزام(، فإنه يؤدي أيضا إلى نشوء 52و 59أو الفقرتين  56و 51للفقرتين 

ويتحمل ُمصدر األسهم العادية غير )أ("(. 15)انظر الفقرة "تطبيق ستردادالحالية لمبلغ اإل
سميا إلجراء توزيع ويصبح ملزما قانونا أمام ا عندما يتصرف ر إلتزامالمطروحة للتداول 

المساهمين للقيام بذلك. وقد يكون هذا هو الحال بعد اإلعالن عن أرباح أسهم أو عند 
 قابلة للتوزيع على المساهمين.  اتلتزامتصفية المنشأة وتصبح أي أصول تبقى بعد تسديد اإل
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نشأة والذي يمنحها الحق في ال يعتبر خيار الشراء أو عقد مشابه آخر حصلت عليه الم 23 تطبيق

إعادة إستمالك عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل تسليم مبلغ ثابت من 
(. وبداًل من 89النقد أو أصل مالي آخر أصاًل ماليًا للمنشأة )بإستثناء ما هو وارد في الفقرة 

 ة.ذلك، ُيخصم أي تعويض مدفوع مقابل مثل هذا العقد من حقوق الملكي
 

 )ب((06)ب( و02صنف األدوات التابع لجميع األصناف األخرى )الفقرتين 
 

هي أن األداة المالية تقع في صنف األدوات التابع  59و 51إحدى خصائص الفقرتين     33تطبيق
 لجميع األصناف األخرى.

 

بة األداة عند عند تحديد ما إذا كانت األداة تقع ضمن صنف تابع، تقوم المنشأة بتقييم مطال 35تطبيق
التصفية كما لو كان سيتم تصفيتها في التاريخ الذي تقوم به بتصنيف األداة. وينبغي على 
المنشأة إعادة تقييم التصنيف في حال وجود تغيير في الظروف ذات الصلة. فعلى سبيل 
ا المثال، في حال قامت المنشأة بإصدار أو تسديد أداة مالية أخرى، فقد يؤثر هذا على ما إذ

 كانت األداة المعنية تقع ضمن صنف األدوات التابع لجميع األصناف األخرى.
 

ال تعد األداة التي لديها حق األفضلية عند تصفية المنشأة أداًة ذات حق في حصة تناسبية     38تطبيق
من صافي أصول المنشأة. فعلى سبيل المثال، تملك األداة حق أفضلية عند التصفية في 

مل للحصول على أرباح أسهم ثابتة عند التصفية إضافًة إلى حصة من حال خولت الحا
صافي أصول المنشأة عندما ال تملك أداة أخرى تقع في الصنف التابع مع حق الحصول 

 على حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة نفس الحق عند التصفية.
 

مالية، ينبغي معاملة ذلك الصنف كما لو في حال إمتالك المنشأة صنفًا واحدًا فقط لألدوات ال    33تطبيق
 كان تابعًا لجميع األصناف األخرى.

 

 02)الفقرة  إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى األداة طوال عمرها
 )هـ((

الفائض أو يجب أن يعتمد إجمالي التدفقات النقدية لألداة طوال عمرها بشكل كبير على    34تطبيق
ير في صافي األصول المعترف بها أو القيمة العادلة لصافي األصول وعلى التغ العجز

الفائض أو المعترف وغير المعترف بها التي تخص المنشأة طوال عمر األداة. وينبغي قياس 
 لمعايير التقرير ذات الصلة. وفقاً والتغير في صافي األصول المعترف بها العجز 
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ير صفته مالكًا للمنشأة ة غالمعامالت المبرمة من قبل حامل أداة بصف
 (51و 51)الفقرتان 

يمكن أن يقوم حامل األداة المالية المطروحة للتداول أو األداة التي تفرض على المنشأة     53تطبيق
ًا بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط عند التصفية إلتزام

ونه مالك المنشأة. فعلى سبيل المثال، يمكن بإبرام معامالت مع المنشأة بصفة أخرى غير ك
أن يكون حامل األداة موظفًا لدى المنشأة. وينبغي فقط األخذ بعين اإلعتبار التدفقات النقدية 
والبنود التعاقدية والشروط لألداة التي ترتبط بحامل األداة بصفته مالك المنشأة عند تقييم ما 

 .97أو الفقرة  93حقوق ملكية بموجب الفقرة اة أدإذا كان ينبغي تصنيف األداة على أنها 
 

ومن األمثلة على ذلك الشراكة المحدودة ذات الشركاء المحدودين والعامين. حيث يمكن أن     53تطبيق
يقدم بعض الشركاء العامين ضمانًا للمنشأة ويمكن أن يدفع لهم أجر مقابل منحهم ذلك 

والتدفقات النقدية المصاحبة بحاملي األداة  الضمان. وفي مثل هذه الحاالت، يرتبط الضمان
بصفتهم أصحاب الضمان وليس بصفتهم مالكي المنشأة. وبالتالي، فلن يؤدي هذا الضمان 
والتدفقات النقدية المصاحبة إلى جعل الشركاء العامين تابعين للشركاء المحدودين وسيتم 

لشراكة المحدودة وأدوات الشراكة تجاهلها عند تقييم ما إذا كانت البنود التعاقدية ألدوات ا
 العامة متماثلة.

 

الفائض أو العجز الذي يخصص الفائض أو العجز ومن األمثلة األخرى ترتيب مشاركة     57تطبيق
لحاملي األداة على أساس الخدمات المقدمة أو األعمال المتولدة خالل السنوات الجارية 

مع حاملي األداة بصفتهم غير مالكين وال والسابقة. وتعتبر مثل هذه الترتيبات تعامالت 
. ومع 97أو الفقرة  93ينبغي أخذها بعين اإلعتبار عند تقييم الخصائص المدرجة في الفقرة 

لحاملي األداة اعتمادًا على القيمة الفائض أو العجز ترتيبات التي تخصص هذه الذلك، فإن 
ت مع حاملي األداة بصفتهم مالكين العددية ألدواتهم بالنسبة لغيرها في الصنف تمثل معامال

 .97أو الفقرة  93وينبغي أخذها بعين اإلعتبار عند تقييم الخصائص المدرجة في الفقرة 
 

يجب أن تكون التدفقات النقدية والبنود التعاقدية والشروط للتعامل بين حامل األداة )بصفته     52تطبيق
ئة يمكن أن تحدث بين الجهة غير غير مالك( والمنشأة المصدرة مشابهة لمعاملة مكاف

 الحاملة لألداة والمنشأة المصدرة.
 

ال يوجد أداة مالية أو عقد آخر مع إجمالي التدفقات النقدية يثبت أو يحصر 
 (51و 51متبقي لحامل األداة )الفقرتان بشكل جوهري العائد ال

على أنها  97أو الفقرة  93لفقرة أحد شروط تصنيف أداة مالية تستوفي المعايير الواردة في ا    51تطبيق
حقوق ملكية هو عدم إمتالك المنشأة ألي أداة مالية أو عقد آخر )أ( يعتمد فيه إجمالي أداة 

أو التغير في صافي األصول المعترف الفائض أو العجز التدفقات النقدية بشكل كبير على 
معترف بها التي تخص بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المعترف وغير ال

جوهري العائد المتبقي. ومن غير المحتمل أن تمنع  المنشأة و)ب( يحصر أو يثبت بشكل  
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لشروط تجارية عادية مع أطراف غير معنية، تصنيف  وفقاً األدوات التالية، عند إبرامها 
ق حقو أداة على أنها 59أو الفقرة  51األدوات التي تستوفي المعايير الواردة في الفقرة 

 -ملكية:
 أدوات مع إجمالي تدفقات نقدية يعتمد بشكل جوهري على األصول المحددة للمنشأة. (أ)
 أدوات مع إجمالي تدفقات نقدية يعتمد على النسبة المئوية لإليراد. (ب)
 عقود مصممة لمكافئة موظفين فرديين على الخدمات التي قدموها للمنشأة. (ج)
 خدمات المقدمة أو السلع المزودة.عقود تقتضي دفع نسبة ضئيلة من الربح مقابل ال (د)

 
 األدوات المالية المشتقة

 

مدينة، ذمم دائنة وأدوات حقوق الملكية(. ومشتقات  الرئيسية )ذمماألدوات المالية تشمل  41 تطبيق
األدوات المالية )مثل الخيارات المالية، العقود المستقبلية واآلجلة، تبادالت العمالت وأسعار 

 وتبعاً تحقق األدوات المالية المشتقة تعريف األداة المالية ملة( الفائدة  وتبادالت أسعار الع
 مشمولة في نطاق هذا المعيار. فإنهالذلك، 

 
لتزامو توجد األدوات المالية المشتقة حقوقًا  41 تطبيق ذات تأثير نقل واحدة أو أكثر من المخاطر  اتا 

وات. في البداية، المالية المتأصلة في األدوات المالية األساسية المتضمنة بين أطراف األد
 اتلتزاملمبادلة األصول أو اإل تعاقدياً  حقاً تمنح األدوات المالية المشتقة واحدًا من األطراف 

بمبادلة  تعاقدياً  اً إلتزامالمالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون جيدة، أو 
ال تكون جيدة. المالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن  اتلتزاماألصول أو اإل

نقل لألداة المالية األساسية المتضمنة في بداية العقد، وال يحدث  ۱عموماً ولكن، ال ينتج عنها 
 لتزامالعقد. وتتضمن بعض األدوات كاًل من الحق واإل إستحقاقمثل هذا النقل بالضرورة عند 

مع التغير في  هفإنبالمبادلة. وألنه يتم تحديد شروط المبادلة في بداية األداة المشتقة، 
 هذه الشروط يمكن أن تصبح جيدة أو غير جيدة.  فإناألسعار في األسواق المالية 

 
خيار البيع أو الشراء لتبادل أداة مالية يعطي حامله الحق في الحصول على فوائد  إن 42 تطبيق

ية مستقبلية مرتبطة مع التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية موضوع العقد. إقتصاد
ية مستقبلية متوقعة أو إقتصادبالتنازل عن فوائد  اً إلتزاممصدر الخيار يتحمل  فإنكس وبالع

ية مستقبلية مرتبطة مع التغيرات في القيمة العادلة لألداة إقتصاديتحمل خسارة محتملة لفوائد 
لتزامالحق التعاقدي للمالك و  أنالمالية موضوع العقد.  المصدر يستوفيان تعريف األصل  ا 

 أصلاألداة المالية موضوع عقد الخيار قد تكون أي  إنالمالي على الترتيب.  لتزامواإلالمالي 

                                                      
وهذا صحيح بالنسبة لمعظم وليس جميع المشتقات، على سبيل المثال يتم في بعض مبادالت سعر الفائدة بين العمالت تبادل المبلغ   1

 الرئيسي في البداية )ويعاد تبادله عند اإلستحقاق(.
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الخيار قد يتطلب من المصدر إصدار أداة  إنمالي بما في ذلك أسهم وأدوات تحمل فائدة. 
مالي  أصلاألداة موضوع الخيار ال تزال تمثل  أنمالي، إال  أصلمن تحويل  بدالً دين 

حق حامل الخيار لتبادل األصول تحت ظروف من  إنرسة الخيار. للمالك إذا تمت مما
لتزامتكون إيجابية و  أنالمحتمل  تكون  أنالمصدر لتبادل أصول تحت ظروف من المحتمل  ا 

غير إيجابية يكونان منفصلين عن األصول موضوع العقد التي سيتم تبادلها عند ممارسة 
لتزامطبيعة حق المالك و  إنالخيار.  خيار  إنية ممارسة الخيار. إحتمال يتأثران بالمصدر ال ا 

مالي ألنه ال  إلتزاممالي أو  أصلغير مالي )مثل سلعة( ال ينجم عنه  أصلشراء أو بيع 
 أو تسليم أصول مالية أو تبادل أدوات مالية. إستالميستوفي متطلبات التعريفات من ناحية 

 
يتم تسديده في خالل ستة أشهر يقدم مثال آخر على األدوات المالية المشتقة هو عقد آجل س 49 تطبيق

في مقابل سندات حكومية بفائدة  نقداً  5.333.333فيه أحد األطراف )المشتري( وعدا بتسليم 
والطرف اآلخر )البائع( يقدم وعدا بتسليم سندات حكومية  5.333.333 االسمية قيمتهاثابتة 

. خالل الستة أشهر يكون اً نقد 5.333.333مقابل  5.333.333 االسميةبفائدة ثابتة قيمتها 
لتزامو  تعاقدياً  حقاً لكال الطرفان  لتبادل أدوات مالية. إذا ارتفعت القيمة السوقية  تعاقدياً  اً ا 

ستكون الظروف إيجابية للمشتري وغير إيجابية  5.333.333للسندات الحكومية أعلى من 
و العكس. للمشتري فسيكون التأثير ه 5.333.333سعر السوق دون  إنخفضللبائع، إما إذا 

عليه  أنحق تعاقدي )أصل مالي( مشابه للحق الناجم بموجب خيار الشراء المحتفظ به، كما 
مالي( مشابه للحق الذي ينجم بموجب خيار البيع الذي تم إصداره،  إلتزام) تعاقدياً  اً إلتزام

يار الشراء الذي تم لخ وفقاً الناجم  لتزاممالي( مشابه لإل أصل) تعاقدياً  حقاً للبائع  فإنوكذلك 
التعاقدية تمثل أصوال  اتلتزامهذه الحقوق واإل فإنإصداره. وكما هو الحال بالنسبة للخيارات 

لتزامو مالية  مالية منفصلة ومتميزة عن األدوات المالية موضوع العقد )السندات والنقدية  اتا 
كال الطرفان في  أنهو  الفرق الرئيسي بين العقد اآلجل وعقد الخيار إنالتي سيتم تبادلها(. 

العقد اآلجل ملتزمان بالتنفيذ في الوقت المحدد، بينما يقع التنفيذ تحت عقد الخيار فقط عندما 
 ومتى يقرر حامل الخيار ممارسة حقه.

 
بإجراء مبادلة مستقبلية، بما في  لتزامتتضمن العديد من أنواع األدوات المشتقة الحق أو اإل 44 تطبيق

لعمالت، الحدود العليا ألسعار الفائدة وخيارات الحد األعلى والحد ذلك سعر الفائدة وتبادل ا
لتزامو األدنى   إلىالقروض وتسهيالت إصدار السندات وكتب اإلعتماد. ويمكن النظر  اتا 

تبادل سعر الفائدة على أنه تنوع لعقد آجل توافق أطرافه على القيام بسلسلة من عمليات 
 سعر الفائدة العائم،  إلىدية، ويتم حساب مبلغ واحد بالرجوع التبادل المستقبلية في المبالغ النق
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سعر الفائدة الثابت. والعقود المستقبلية هي تنوعات أخرى من  إلىواآلخر بالرجوع 
 العقود اآلجلة، وتختلف بشكل أساسي في أنه يتم توحيد العقود وتداولها عند المبادلة. 

 
 (6-4ات الفقر بيع أو شراء أدوات غير مالية )عقود 

ال تحقق عقود بيع أو شراء البنود غير المالية تعريف األداة المالية ألن الحق التعاقدي ألحد  49 تطبيق
 حقاً المقابل للطرف اآلخر ال ينشأ  لتزامأصل غير مالي أو خدمات واإل إستالماألطراف ب
العقود التي  إنأو توريد أو مبادلة األصل المالي.   إستالمألي من الطرفين ب اً إلتزامحاليًا أو 

عقد خيار أو عقد آجل أو  مثالً أصول ملموسة فقط ) إستالمتنص على السداد بتسليم أو 
( ليست أدوات مالية. كثير من عقود السلع هي من هذا النوع. بعضها النفطمستقبلي عن 

يكون موحدا في الشكل ومتداول في أسواق منظمة بنفس النمط كما في بعض األدوات 
ألنها  نقداً قد تكون العقود المستقبلية للسلع جاهزة للشراء أو البيع  فمثالً ، المالية المشتقة

األطراف التي تبيع أو  أنمسجلة للتداول في بورصة وقد تتداولها األيدي عدة مرات. إال 
بالتداول في السلعة موضوع العقد. القدرة على شراء أو بيع عقد سلعة  فعلياً تشتري العقد تقوم 

حتماللسهولة التي يمكن فيها بيعها أو شراؤها و مقابل نقد وا التفاوض على تسوية نقدية  ا 
 السلعة ال يغير الخاصية األساسية للعقد بحيث ينجم عنه أداة مالية. إستالمتسليم أو  لتزامإل

بعض عقود بيع أو شراء البنود غير المالية التي يمكن تسويتها  فإنوعلى الرغم من ذلك، 
ل تبادل األدوات المالية، أو التي يكون فيها في البند غير المالي قابل بالصافي أو من خال

نقد بسهولة، تكون ضمن نطاق هذا المعيار كما لو أنها أدوات مالية )راجع  إلىللتحويل 
 (. 4الفقرة 

 
أو تسليم أصول ملموسة ال ينجم عنه أصل مالي ألحد  إستالمالعقد الذي ينطوي على  46 تطبيق

لتزاماألطراف و  لطرف آخر إال إذا تم تأجيل الدفع المتعلق به بعد التاريخ المقرر  مالي ا 
 لتحويل األصول الملموسة. هذا هو شأن شراء أو بيع البضائع باألجل.

 
 إستالمبعض العقود تكون متصلة بالسلع ولكنها ال تنطوي على تسديد من خالل تسليم أو  49 تطبيق

لمعادلة في  وفقاً نقدية محددة  فعلي لسلعة. وتنص على القيام بالتسديد من خالل دفعات
يمكن حساب المبلغ األساسي لسند بتطبيق سعر  فمثالً من طريقة دفع مبالغ ثابتة.  بدالً العقد 

المبلغ األساسي  إنالسد على كمية ثابتة من النفط.  إستحقاقالسوق السائد للنفط في تاريخ 
 هذا العقد يمثل أداة مالية. فقط، لذلك مثل نقداً مربوط بفهرس سعر السلعة إال أنها تسدد 

 
 أصل إلىغير مالي إضافة  إلتزامعقد ينجم عنه أصل أو  أيضاً يشمل تعريف األداة المالية  48 تطبيق

مالي. مثل هذه األدوات تعطي عادة أحد األطراف خيار لتبادل أصل مالي مقابل  إلتزامأو 
سيل من دفعات  تالمسإل حقاً السند المربوط بالنفط قد يعطي المالك  مثالً أصل غير مالي. 
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مع خيار تبادل المبلغ األساسي مقابل كمية  ستحقا اإلمن النقد عند  ثابتا   ومبلغا  فائدة دورية 
 إلى ا  إستنادمدى الرغبة في ممارسة هذا الخيار ستختلف من وقت آلخر  إنثابتة من النفط. 

فط المتضمنة في السند، القيمة العادلة للنفط نسبة لمعدل تبادل )سعر تبادل( النقد مقابل الن
ن األصل  إننوايا حامل السند حول ممارسة الخيار ال تؤثر على جوهر األصول المكونة.  وا 

المالي للمصدر تجعل من السند أداة مالية بغض النظر عن  لتاامالمالي للمالك )الحامل( واإل
 التي تم خلقها. اتلتااماألنواع األخرى من األصول واإل

 

 العرض

 (18-31)الفقرات  حقو  الملكية صافي األصول/و  تالتااماإل
 

 تعاقدي لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرى إلتزامال يوجد 
 (12-12الفقرات من )

أو  إلتااممن الممكن إصدار األسهم الممتااة بحقو  مختلفة. عند تصنيف سهم ممتاا ك 94 تطبيق
ذا كانت تحتوي على خصائص حقو  ملكية تقيم المنشأة الحقو  المتعلقة بالسهم لتحدد ما إ

سترجاع في تاريخ معين أو إلالسهم الممتاا الذي ينص على ا فمثل  المالي.  لتاامأساسية لإل
 ا  إلتاامالمالي إذا كان على المصدر  لتاامالمالك )الحامل( يستوفي تعريف اإل إختيارحسب 

سهم  إسترداد لتاامإبعدم قدرة المصدر على الوفاء  إنبتحويل أصول مالية لحامل السهم. 
أو لقيود قانونية ال يلغي هذا  الفائضكان لنقص  بذلك، سواء   تعاقديا  ممتاا عندما يلتام 

المالي ألنه ال يوجد  لتااماألسهم ال يفي بتعريف اإل السترجاعخيار المصدر  إن. لتااماإل
ضع خااألسهم  إسترداد إنحالي لتحويل أصول مالية للمساهمين.  إلتاامعلى المصدر 

عندما يمارس المصدر  لتااميظهر اإل أننه من الممكن أالمصدر. على  ختيارإلبالكامل 
 األسهم. إستردادالخيار ويكون ذلك عادة بأخطار المساهمين بنية 

 
التصنيف الملئم يتم تحديده من خلل  فإن ستردادعندما تكون األسهم الممتااة غير قابلة لإل 05 تطبيق

 . عندما تكون توايعات األرباح لحاملي األسهم الممتااة، سواء  الحقو  األخرى المرتبطة بها
األسهم تعتبر أدوات ملكية، وال  فإنالمصدر  ختيارإلتراكمية أو غير تراكمية، خاضعة 

 :تتعامل هذه الفقرة مع األدوات المركبة من وجهة نظر المالك

 ؛تاريخ القيام بتوايعات (أ)

 نية القيام بتوايعات في المستقبل؛ (ب)
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ثير السلبي المحتمل على سعر األسهم العادية للمنشأة الُمصدرة إذا لم يتم القيام التأ (ج)
بالتوزيعات )بسبب القيود على دفع أرباح األسهم على األسهم العادية إذا كانت أرباح 

 األسهم غير مدفوعة على األسهم الممتازة(؛

 يات المنشأة الُمصدرة؛إحتياطقيمة  (د)

 أو  لفترة معينة؛ للفائض أو العجز توقع المنشأة الُمصدرة ( هـ)

 قدرة أو عدم قدرة المنشأة الُمصدرة على التأثير في قيمة ربحها أو خسارتها في الفترة.  (و)

 
 (89-82)الفقرات  التسوية في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

 

ساهمة "، من غير الشائع أن تقوم منشآت القطاع العام بالم81كما أشير في الفقرة "تطبيق 91 تطبيق
برأس مال يتألف من أدوات حقوق ملكية، مثل األسهم واألشكال األخرى من رأس المال غير 
المستخدم. وحيث توجد مثل هذه األدوات، تكون ملكية واستخدام هذه األدوات مقيدة بموجب 
تشريع معين. ونتيجة الهيكل الرأسمالي لمنشآت القطاع العام الذي يختلف عموما عن 

، فإن الخاص، والبيئة التشريعية التي تعمل فيها منشآت القطاع العاممنشآت القطاع 
المعامالت التي يتم تسويتها بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة من غير المحتمل أن 

لكن حيث تحصل هذه  تحصل بشكل متكرر في القطاع العام كما هي في القطاع الخاص.
توضيح كيفية تصنيف أنواع مختلفة من العقود في  المعامالت، قد تساعد األمثلة التالية في
 -:أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

المنشأة أو توريدها لعدد ثابت من  إستالميعتبر العقد الذي ستتم تسويته من خالل   (أ)
أسهمها الخاصة بدون تعويض مستقبلي أو مبادلة عدد ثابت من أسهمها الخاصة 

)بإستثناء ما هو محدد  مالي آخر، أداة حقوق ملكيةمقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل 
أو دفعه مقابل مثل هذا  هإستالمأي تعويض يتم  فإنلذلك،  وتبعاً . أ(88في الفقرة 

حقوق الملكية أو يقتطع منها مباشرة. ومن صافي األصول/ إلىالعقد يضاف مباشرة 
الحق لشراء عدد ثلة على ذلك خيار األسهم الصادرة الذي يعطي الطرف المقابل األم

العقد من  إقتضىثابت من أسهم المنشأة مقابل مبلغ نقدي ثابت. من جانب آخر، إذا 
( أسهمها الخاصة مقابل النقد أو أصل مالي آخر في تاريخ إستردادالمنشأة شراء )

مالي للقيمة الحالية لمبلغ  إلتزامب أيضاً محدد أو ثابت أو عند الطلب، فتعترف المنشأة 
)بإستثناء األدوات التي تمتاز بجميع الخصائص وتستوفي الشروط الواردة  سترداداإل

المنشأة بموجب  إلتزاممثال آخر هو  (. 52و 59أو الفقرتين  56و 51في الفقرتين 
 عقد آجل بإعادة شراء عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل مبلغ نقدي ثابت.

بالنسبة للقيمة  مالياً  اً إلتزامد يوجد المنشأة بشراء أسهمها الخاصة مقابل النق إلتزامإن  (ب)
حتى لو أن عدد األسهم التي تكون المنشأة ملزمة بإعادة  ستردادالحالية لمبلغ اإل

 ستردادمشروط بممارسة الطرف المقابل لحق اإل لتزامشرائها غير ثابت أو أن اإل
ة . ومن أمثل(52و 59أو الفقرتين  56و 51الفقرتين )بإستثناء ما هو محدد في 
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المشروط، الخيار الصادر الذي يقتضي من المنشأة إعادة شراء أسهمها  لتزاماإل
 الخاصة مقابل النقد إذا مارس الطرف المقابل الخيار. 

 اً إلتزامأو  أصالً يعتبر العقد الذي سيتم تسويته من خالل النقد أو أصل مالي آخر  (ج)
أو توريده  هإستالملذي سيتم حتى لو أن المبلغ النقدي أو األصل المالي اآلخر ا مالياً 

 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأةأدوات مبنيًا على التغيرات في سعر السوق الخاص ب
. ومثال على (52و 59أو الفقرتين  56و 51الفقرتين )بإستثناء ما هو محدد في 

 ذلك، خيار صافي األسهم التي تم تسويتها بالنقد. 

غير من األسهم الخاصة بالمنشأة والتي تساوي قيمتها يعتبر العقد الذي سيتم تسويته بعدد مت
أو  أصالً ، سعر السلعة( مثالً مبنيًا على التغيرات في متغير أساسي ) مبلغاً أو  ثابتاً  مبلغاً 
والذي، إذا طبق، يتم  النفطثلة على ذلك، الخيار المكتوب لشراء األم. ومن مالياً  اً إلتزام

عدد من هذه  كبرصة من خالل توريد المنشأة ألتسويته بصافي في أدوات المنشأة الخا
حتى لو أن  مالياً  اً إلتزامأو  أصالً األدوات تساوي قيمة عقد الخيار. ويعتبر مثل هذا العقد 

 فإن. وعلى نحو مشابه، النفطمن  بدالً المتغير األساسي هو سعر أسهم المنشأة الخاصة 
الخاصة، ولكن الحقوق الملحقة بهذه  العقد الذي سيتم تسويته بعدد ثابت من أسهم المنشأة

مبنيًا على التغيرات في  مبلغاً أو  ثابتاً  مبلغاً األسهم ستختلف بحيث أن قيمة التسوية تساوي 
 .مالياً  اً إلتزامأو  أصالً المتغير األساسي، يعتبر 

 
 (32أحكام التسوية الطارئة )الفقرة 

الطارئة الذي يمكن أن يحتاج أنه إذا كان الجزء من مخصص التسوية  33تقتضي الفقرة  92 تطبيق
التسوية بالنقد أو بأصل مالي آخر )أو بطريقة أخرى يمكن أن ينتج عنه أن تكون األداة  إلى
مخصص التسوية ال يؤثر على تصنيف األداة المالية.  فإن( غير قابل للتطبيق، مالياً  اً إلتزام

هم المنشأة الخاصة من أس العقد الذي يقتضي التسوية بالنقد أو بعدد متغير فإنوبالتالي، 
حد كبير ومن غير المحتمل وقوعه، يعتبر  إلىحدث نادر جدًا، وغير طبيعي فقط عند وقوع 

التسوية بعدد متغير من أسهم المنشأة الخاصة  فإنأداة حقوق ملكية. وبصورة مشابهة،  
يكن لهذه في ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة، ولكن إذا لم  تعاقدياً يمكن أن يتم إعاقتها 

 . مالئماً التصنيف كحقوق ملكية يكون  فإنية حقيقية بالحدوث، إحتمالالظروف 

 
 المعاملة في البيانات المالية الموحدة

أي حصص األطراف  – حصة غير مسيطرةفي البيانات المالية الموحدة، تعرض المنشأة  99 تطبيق
يراد المنشآت المسيطر عليهاحقوق الملكية  صافي األصول/األخرى في  لمعيار  وفقاً  – وا 
. عند 6 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 5الدولي في القطاع العام المحاسبة 

تصنيف أداة مالية )أو عنصر منها( في البيانات المالية الموحدة، تدرس المنشأة جميع 
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د ما وبين مالكي األداة لتحدي يةقتصادالمنشأة اإلالشروط واألحكام المتفق عليها بين أعضاء 
بتوريد النقد أو أصل مالي آخر في ما يخص  إلتزامككل لديها  يةقتصادالمنشأة اإلإذا كانت 

منشأة مسيطر . عندما تصدر إلتزاماألداة أو من أجل تسويتها بطريقة ينتج عنها تصنيفها ك
ضمن المنشأة أو منشأة أخرى  المنشأة المسيطرةفي مجموعة أداة مالية وتوافق  عليها
على شروط إضافية مباشرة مع مالكي األداة )مثل، الضمانة(، فقد ال يكون  يةقتصاداإل
المنشأة المسيطر . بالرغم من أن ستردادحرية التصرف بالتوزيعات أو اإل يةقتصاداإلنشأة للم

هذه الشروط  عتباريمكن أن تصنف األداة بشكل مالئم بدون أن تضع في اإل عليها
المنشأة يات األخرى بين أعضاء تفاقالخاصة، ويؤخذ تأثير اإلاإلضافية في بياناتها المالية 

من أجل التأكد من أن البيانات المالية الموحدة  عتبارومالكي األدوات بعين اإل يةقتصاداإل
ككل. وطالما أن هناك مثل  يةقتصادالمنشأة اإلتعكس العقود والمعامالت المبرمة من قبل 

( على أنها لتزاماألداة )أو عنصرها الخاضع لإل أو مخصص التسوية، تصنف لتزامهذا اإل
 مالي في البيانات المالية الموحدة. إلتزام

 

ًا تعاقديًا على المنشأة على أنها أدوات إلتزاميتم تصنيف بعض أنواع األدوات التي تفرض  94 تطبيق
لتلك  وفقاً . ويعتبر التصنيف 52و 59أو الفقرتين  56و 51للفقرتين  وفقاً حقوق ملكية 

وال يمكن تطبيقه  إستثناءًا للمبادئ المطبقة في هذا المعيار على تصنيف األداة الفقرات
. وال يمتد هذا اإلستثناء ليشمل تصنيف الحصص غير المسيطرة على أدوات أخرى بالتناظر

في البيانات المالية الموحدة. وبالتالي، فإن األدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية 
في البيانات المالية المنفصلة أو الفردية  52و 59أو الفقرتين  56و 51تين الفقر  للفقر وفقاً 

في البيانات المالية  اتإلتزاموالتي تعتبر حصصًا غير مسيطرة يتم تصنيفها على أنها 
 .يةقتصادللمنشأة اإلالموحدة 

 

 (39-33)الفقرات  األدوات المالية المركبة
 

مع األدوات  33ال تتعامل الفقرة  .ت المركبةاألدوامصدرين فقط على  33تنطبق الفقرة  99 تطبيق
 في القطاع العام . يتعامل معيار المحاسبة الدولية من وجهة نظر مالكي هذه األدواتالمركب
مع فصل المشتقات المتضمنة من منظور مالكي األدوات المالية المركبة التي تتضمن  87

 حقوق الملكية.أدوات خصائص الَدين و 
 

ة المركبة غير شائعة في القطاع العام بسبب الهيكل الرأسمالي لمنشآت إن األدوات المالي 96 تطبيق
القطاع العام. ويوضح النقاش التالي كيفية تحليل أداة مالية مركبة إلى العناصر المكونة لها. 

من األشكال العامة لألدوات المالية المركبة ورقة دين تنطوي على خيار تحويل مثل سند و 
تتطلب . ن أي صفة مميزة للمشتقات الماليةبدو عادية للمصدر. أسهم  إلىقابل للتحويل 

 اتلتزاميقوموا بعرض جزء اإل أنمن المعيار من مصدري مثل هذه األداة المالية  33الفقرة 
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 عترافمنذ اإل في بيان المركز الماليحقوق الملكية بشكل منفصل  صافي األصول/وجزء 
 -:كما يليالمبدئي 

سيبقى  مالياً  اً إلتزامبالقيام بدفعات مجدولة من الفائدة واألصل يمثل المصدر  إلتزام إن (أ) 
هي القيمة  لتزاماألداة لم تحول. عند البداية تكون القيمة العادلة لجزء اإل أنطالما 

مخصومة بمعدل فائدة  تعاقدياً الحالية لسيل التدفقات النقدية المستقبلية المحددة 
 جوهرياً أدوات لها وضع ائتمان مماثل وتوفر مطبق في السوق في ذلك الوقت على 

 نفس التدفقات النقدية بنفس الشروط ولكن دون خيار التحويل.

حقوق ملكية  صافي أصول/ إلى لتزامفهي خيار تحويل اإل ةأما أداة حق الملكي (ب) 
هذا وجدت.  إنللمصدر. القيمة العادلة للخيار تشمل قيمتها الزمنية والجوهرية، 

 األولي تمامًا عندما يكون خارج نطاق النقود. عترافلك القيمة عند اإلالخيار يمت
 

 لتزامبعنصر اإل عتراف، تلغي المنشأة اإلستحقاقاإلعند تحول األداة القابلة للتحويل عند  99 تطبيق
حقوق ملكية. ويبقى عنصر حقوق الملكية األصلي  صافي أصول/وتعترف به على أنه 

صافي يمكن أن ُينقل من مستوى بند سطر ما في  على أنه حقوق ملكية )بالرغم من انه
بند سطر أخر(. وال توجد خسارة أو ربح عند التحول في تاريخ  إلىحقوق الملكية  األصول/

 .ستحقاقاإل
 

مبكر أو  إستردادمن خالل  ستحقاقاإلعندما تطفئ المنشأة أداة قابلة للتحويل قبل تاريخ  98 تطبيق
ألصلي، تخصص المنشأة التعويض المدفوع وأي إعادة شراء ال تتغير فيه ميزات التحول ا

األداة في تاريخ المعاملة. وتكون عناصر  إلى ستردادتكاليف معاملة إلعادة الشراء أو اإل
الطريقة المستخدمة في تخصيص التعويضات المدفوعة وتكاليف المعاملة للعناصر 

صلة للعوائد المنفصلة متوافقة مع تلك المستخدمة التخصيص األصلي للعناصر المنف
 . 39-33للفقرات من  وفقاً بلة للتحويل، المستلمة من قبل المنشأة وقت إصدار األداة القا

 
لمبادئ المحاسبة المطبقة  وفقاً في حال تم تخصيص التعويض، تعامل أي خسارة أو ربح  93 تطبيق

 -النحو التالي: المرتبطة علىعلى العناصر 
؛ الفائض أو العجزفي  لتزامة بعنصر اإلبمبلغ الربح أو الخسارة المرتبط عترافيتم اإل (أ)

 و
في  حقوق الملكية صافي األصول/بمبلغ التعويض المرتبط بعنصر  عترافيتم اإل (ب)

 حقوق الملكية.  صافي األصول/
 

يمكن أن تعدل المنشأة شروط األداة القابلة للتحويل لحث التحول المبكر، على سبيل المثال  61 تطبيق
دفع تعويضات إضافية أخرى في حال التحول قبل من خالل تقديم نسب تحول ايجابية أو 

بالفرق بين القيمة العادلة للتعويض الذي يستلمه المالك عند  عترافاإلالتاريخ المحدد. يتم 
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تحول األداة بتاريخ تعديل الشروط، بموجب الشروط المنقحة وبين القيمة العادلة للتعويض 
 .الفائض أو العجزألصلية كخسارٍة في الذي كان يمكن أن يستلمها المالك بموجب الشروط ا

 

 (37و 32فقرتان أسهم الخزينة )ال

بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة على أنها أصول مالية بصرف  عترافال يتم اإل 61 تطبيق
من المنشأة التي تعيد شراء أدوات حقوق  32النظر عن سبب إعادة شرائها. تقتضي الفقرة 

حقوق  صافي األصول/ات حقوق الملكية تلك من الملكية الخاصة بها بأن تقتطع أدو 
حقوق ملكيتها نيابًة عن اآلخرين، مثل بأدوات الملكية. وعلى كٍل، عندما تحتفظ المنشأة 

هناك عالقة وكالة  فإنحقوق ملكيتها نيابة عن العميل، بأدوات المؤسسة المالية التي تحتفظ 
 للمنشأة.بيان المركز المالي ي هذه البنود المحتفظ بها ال تدرج ف فإنونتيجة لذلك 

 
 (46- 43والخسائر واألرباح )الفقرات  أو التوزيعات المماثلة الفائدة وأرباح األسهم

 

على األداة المالية المركبة. لنفترض أن األسهم  43يوضح المثال التالي تطبيق الفقرة  62 تطبيق
سنوات، ولكن أرباح  1ل مقابل النقد بشكل إلزامي خال ستردادالممتازة غير المتراكمة قابلة لإل

. تعتبر مثل هذه األداة أداة ستردادالمنشأة قبل تاريخ اإل إختياراألسهم تلك تسحق الدفع ب
بعدم  عتراف. يتم اإلستردادهو القيمة الحالية لمبلغ اإل لتزاممالية مركبة، ويكون عنصر اإل

دة. وأي ويصنف كمصروف فائ الفائض أو العجزتطبيق الخصم على هذا العنصر في 
 عترافحقوق الملكية، وبالتالي، يتم اإل صافي األصول/أرباح أسهم مدفوعة ترتبط بعنصر 

. ويمكن أن تنطبق معاملة مشابهة لو لم يكن للفائض أو العجزبها على أنها توزيع 
عدد متغير من  إلىالمالك، أو إذا كان تحول األسهم  إختيارإلزاميًا ولكن حسب  سترداداإل

مبنيًا على التغيرات في المتغير  مبلغاً أو  ثابتاً  مبلغاً ادية إلزاميًا ومحسوبًا ليساوي األسهم الع
أو التوزيعات  األساسي )مثل السلع(. ولكن، إذا تم إضافة أرباح األسهم غير المدفوعة

. وفي مثل هذه الحالة، تصنف أي اً إلتزام، تعتبر األداة بأكملها ستردادمبلغ اإل إلى المماثلة
 كمصروف فائدة. أو توزيعات مماثلة أرباح لألسهم

 
 (11-49المالية )الفقرات  اتلتزاماألصول المالية واإل مقاصة

 

للتطبيق حاليًا  قابالً  قانونياً  حقاً المالي، يجب أن تملك المنشأة  لتزاملمعادلة األصل المالي واإل 69 تطبيق
ها. ويمكن أن يكون للمنشأة حق مشروط لمقاصة المبالغ للتقاص مع المبالغ المعترف ب

ية تثبيت األسعار الرئيسية أو في بعض األشكال الدين بدون حق إتفاقالمعترف بها، مثل 
الرجوع، ولكن مثل هذه الحقوق مطبقة فقط عند وقوع بعض األحداث المستقبلية، وعادًة ما 

مثل هذا الترتيب ال يحقق شروط  فإنتكون تعثر الطرف المقابل في السداد. وبالتالي، 
 المعادلة.

 
( Synthetic Instructionsال يوفر المعيار معالجة خاصة لما يسمى بـ"األدوات المركبة" ) 64 تطبيق

بها لمحاكاة  حتفاظواإلوالتي هي عبارة عن تجميع ألدوات مالية منفصلة تم شراؤها 
دل فائدة عائم مع عقد تبادل عند تجميع دين طويل األجل ذا مع فمثالً خصائص أداة أخرى. 
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دين طويل  إصطناعيتم  فإنهدفعات عائمة والقيام بدفعات ثابتة  إستالمأسعار فائدة يتضمن 
 اً إلتزامأو  حقاً كل جزء منفصل من "األداة المركبة " يمثل  إناألجل بمعدل فائدة ثابت. 

كل  إنورة منفصلة. له شروطه وأحكامه الخاصة ويمكن تحويل أو سداد كل منها بص تعاقدياً 
جزء مكون معرض لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التي تتعرض لها األجزاء األخرى. 

ال يتم  فإنه إلتزامويكون آخر  أصالً لذلك عندما يكون أحد مكونات األداة المركبة  نتيجةً 
للمشروع على أساس صافي إال إذا  بيان المركز الماليإجراء مقاصة بينهما وعرضهما في 

 من المعيار.  49شروط المقاصة الواردة في الفقرة  إستيفاءتم 
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 الملحق ب
 حصص األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة

 
 .82يشكل هذا الملحق جزء ال يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 مقدمة
طريق مجموعات من األشخاص يتم تشكيل المنشآت التعاونية وغيرها من المنشآت المماثلة عن  .5 ب

جتماعية مشتركة. وعادة ما تعّرف القوانين الوطنية المنشأة إية أو إقتصادلتلبية احتياجات 
ي ألعضائها بواسطة عملية أعمال قتصادونية على أنها جمعية تسعى لتعزيز التقدم اإلالتعا

نشأة التعاونية بأنها مشتركة )مبدأ المساعدة الذاتية(. وغالبا ما تتسم حصص األعضاء في الم
األعضاء". وينطبق هذا الملحق  حصصأو وحدات أو ما شابهها ويشار لها أدناه بـ" حصص

على األدوات المالية الصادرة ألعضاء المنشآت التعاونية التي تثبت حصة ملكية األعضاء في 
ا بأدوات حقوق حقوق الملكية وال ينطبق على األدوات المالية التي سيتم أو يمكن أن يتم تسويته

 الملكية الخاصة بالمنشأة. 
 
تصنيف األدوات المالية على مبادئ  82ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .8 ب

تنطبق تلك المبادئ على حقوق ملكية، وعلى وجه التحديد،  مالية أو صافي أصول/ اتإلتزامك
األدوات على المنشأة  تصنيف األدوات المطروحة للتداول التي تسمح لصاحبها عرض هذه

الُمصدرة مقابل نقد أو أداة مالية أخرى. ويعّد تطبيق تلك المبادئ على حصص األعضاء في 
المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة أمرًا صعبًا. وتُقدم هذه اإلرشادات لتوضيح تطبيق المبادئ 

حصص األعضاء على  82المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
واألدوات المماثلة التي تتسم بخصائص معينة، والظروف التي تؤثر فيها هذه الخصائص على 

 .  حقوق ملكية مالية أو صافي أصول/ اتإلتزامالتصنيف ك
 
تنطوي العديد من األدوات المالية، بما في ذلك حصص األعضاء، على خصائص أدوات حقوق  .3 ب

وحقوق المشاركة في أرباح األسهم أو التوزيعات المماثلة.  الملكية، بما في ذلك حقوق التصويت
مقابل نقد أو أصل مالي آخر،  ستردادوبعض األدوات المالية تمنح صاحبها حق المطالبة باإل
توضح الفقرات األدوات المالية.  إستردادلكنها قد تتضمن أو تخضع لقيود حول ما إذا سيتم 

تلك في تحديد ما إذا ينبغي تصنيف األدوات المالية  دادستر التالية كيف ينبغي تقييم شروط اإل
 حقوق ملكية.  أو صافي أصول/ اتإلتزامك

 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على حصص األعضاء في المنشآت 

 التعاونية واألدوات المماثلة 
المنشآت  في إن الحق التعاقدي لصاحب األداة المالية )بما في ذلك حصص األعضاء .4 ب

مالي. بل  إلتزامال يقتضي بحد ذاته أن يتم تصنيف األداة المالية ك ستردادالتعاونية( للمطالبة باإل
يجب على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار كافة بنود وشروط األداة المالية في تحديد تصنيفها 

نظمة محلية ذات صلة مالي أو أداة حق ملكية.  وتتضمن هذه البنود والشروط قوانين وأ إلتزامك
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في تاريخ التصنيف، لكن ليس تعديالت مستقبلية متوقعة اإلداري ساري المفعول للمنشأة  والنظام
 على هذه القوانين أو األنظمة أو النظام اإلداري.

 
تعّد حصص األعضاء التي ُتصنف كأدوات حقوق ملكية إذا لم يكن لدى األعضاء حق  .1 ب

ت حقوق ملكية إذا توافر أي من الشرطين المذكورين في الفقرة بأنها أدوا ستردادالمطالبة باإل
أو إذا كانت حصص األعضاء تتسم بكافة الخصائص وتحقق الشروط الواردة في  9و ب 6ب

. كما 82من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  52و 59أو الفقرتين  56و 51الفقرتين 
ابات الجارية، وحسابات الودائع والعقود المماثلة تعتبر الودائع تحت الطلب، بما في ذلك الحس
 مالية للمنشأة.  اتإلتزامالتي تنشأ عندما يتصرف األعضاء كعمالء هي 

 
تعتبر حصص األعضاء هي أدوات حقوق ملكية إذا كان لدى المنشأة حقا غير مشروط برفض  .6 ب

 حصص األعضاء.  إسترداد
 
ري للمنشأة أنواع مختلفة من المحظورات على يمكن أن يفرض القانون المحلي أو النظام اإلدا .9 ب

حصص األعضاء، مثل المحظورات غير المشروطة أو المحظورات القائمة على أساس  إسترداد
ي أو وفق النظام بشكل غير مشروط بموجب قانون محل ستردادمعايير السيولة. فإذا تم حظر اإل

وق ملكية. إال أن النصوص اإلداري للمنشأة، فإن حصص األعضاء هي عبارة عن أدوات حق
فقط إذا تحققت )أو  ستردادالواردة في القانون المحلي أو النظام اإلداري للمنشأة والتي تحظر اإل

ال تؤدي ألن تكون حصص األعضاء هي أدوات  -مثل قيود السيولة -إذا لم تتحقق( الشروط
 حقوق ملكية. 

 
ويمكن أن محظورة.  ستردادات اإليمكن أن يكون الحظر مطلقا، بمعنى أن تكون جميع عملي .2 ب

 ستردادحصص األعضاء إذا تسبب اإل إستردادبحيث يحظر  يكون الحظر غير المشروط جزئياً 
في انخفاض عدد حصص األعضاء أو مبلغ رأس المال المدفوع من حصص األعضاء إلى ما 

ا لم ، ماتإلتزامهي  سترداددون مستوى محدد. وتكون حصص األعضاء الزائدة عن حظر اإل
أو كانت حصص  6كما هو مبين في الفقرة ب سترداديكن للمنشأة حقا غير مشروط برفض اإل

 59أو الفقرتين  56و 51األعضاء تتسم بكافة الخصائص وتحقق الشروط الواردة في الفقرتين 
. وفي بعض الحاالت، يمكن أن يتغير 82من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  52و

من وقت إلى آخر. ويؤدي  ستردادالخاضع لحظر اإل و مبلغ رأس المال المدفوععدد الحصص أ
 المالية وصافي األصول/حقوق الملكية.  اتلتزامإلى نقل بين اإل ستردادهذا التغير في حظر اإل

 
بالقيمة العادلة. وفي حال  ستردادها المالي لإلإلتزامالمبدئي، تقيس المنشأة  عترافعند اإل .7 ب

 لتزام، تقيس المنشأة القيمة العادلة لإلستردادإللتي تنطوي على خاصية احصص األعضاء ا
بما ال يقل عن الحد األقصى للمبلغ واجب الدفع بموجب أحكام  ستردادالمالي الخاص باإل

المنصوص عليها في نظامها اإلداري أو القانون المعمول به والمخصوم من أول  سترداداإل
 (. 3بلغ )انظر المثال طلب تسديد المتاريخ يمكن فيه 

 
 عترافيتم اإل، 82من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  43حسبما تقتضي الفقرة  .53 ب

حقوق  بالتوزيعات على أصحاب أدوات حقوق الملكية بشكل مباشر في صافي األصول/
المماثلة  الملكية، مطروحا منها أي منافع ضريبية للدخل. إن الفائدة وأرباح األسهم أو التوزيعات

مصاريف، مالية هي عبارة عن  اتإلتزامالمتعلقة باألدوات المالية المصنفة ك والعوائد األخرى
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بأنها أرباح أسهم أو توزيعات  بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ المدفوعة تتميز قانوناً 
 مماثلة أو فائدة أو غير ذلك. 

 
المالية وصافي  اتلتزامث نقل بين اإلإلى حدو  ستردادعندما يؤدي التغير  في حظر اإل  .55 ب

 األصول/حقوق الملكية، تفصح المنشأة بشكل منفصل عن مبلغ وتوقيت وسبب النقل. 
 
 توضح األمثلة التالية تطبيق الفقرات السابقة.   .58 ب
 

 األمثلة التوضيحية
أنه ال  ال تشكل األمثلة قائمة شاملة؛ حيث من المحتمل وجود أنماط واقعية أخرى. ويفترض كل مثال

 ،مالي إلتزامالمبينة في وقائع المثال والتي تقتضي تصنيف األداة المالية كيوجد شروط أخرى غير تلك 
 56و 51وأن األداة المالية ال تنطوي على جميع الخصائص أو ال تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 

 . 82من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  52و 59أو الفقرتين 
 

 (6)الفقرة ب ستردادالحق غير المشروط برفض اإل
  0مثال 
 الوقائع

وفق التقدير المطلق للمنشأة. وال ينص  ستردادينص نظام المنشأة على أنه تجري عمليات اإل .53 ب
النظام على المزيد من التوضيح لهذا التقدير وما إذا توجد أية قيود عليه. ولم ترفض المنشأة أبدا 

 حصص األعضاء، رغم أنه يحق لمجلس اإلدارة القيام بذلك.  إستردادخالل تاريخ عملها 
 

 التصنيف
وتكون حصص األعضاء هي عبارة عن  سترداديكون للمنشأة حقا غير مشروط برفض اإل .54 ب

على مبادئ تصنيف  82أدوات حقوق ملكية. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يشير إلى أن تاريخ، أو نية، إجراء الدفعات االختيارية ال تستند إلى شروط األداة المالية كما 

" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 13هذا وتنص الفقرة "تطبيق. لتزاميستلزم تصنيف اإل
 على ما يلي:  82العام 

 
ى التي ، يتم تحديد التصنيف المالئم من خالل الحقوق األخر ستردادعندما تكون األسهم الممتازة غير قابلة لإل

عندما و المالي وأداة حق الملكية.  لتزامترافقها. ويستند التصنيف إلى تقييم جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفي اإل
و غير تراكمية، وفق تقدير المنشأة الُمصدرة، كانت تراكمية أ م الممتازة، سواءً التوزيعات على مالكي األسهتجري 

 مالي إلتزامق ملكية أو اة حلكية.  وال يتأثر تصنيف السهم الممتاز كأدتكون األسهم هي عبارة عن أدوات حقوق م
 بما يلي على سبيل المثال: 

 تاريخ إجراء التوزيعات؛ (أ)

 وجود نية بإجراء توزيعات في المستقبل؛ (ب)

الُمصدرة إذا لم يتم إجراء التوزيعات )بسبب قيود على  للمنشأةأثر سلبي محتمل على سعر األسهم العادية  (ج)
 باح األسهم على األسهم العادية إذا لم يتم دفع أرباح األسهم على األسهم الممتازة(؛دفع أر 
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 المنشأة الُمصدرة؛ إحتياطاتمبلغ  (د)

 توقع المنشأة الُمصدرة بحدوث فائض أو عجز خالل الفترة؛ أو(  هـ)

 ل الفترة. قدرة المنشأ ة الُمصدرة أو عدم قدرتها على التأثير مبلغ الفائض أو العجز الخاص بها خال (و)

 
  8مثال 

 الوقائع 
وفق التقدير المطلق للمنشأة. إال أن  ستردادينص نظام المنشأة على أنه تجري عمليات اإل .51 ب

هي موافقة تلقائية ما لم تكن المنشأة  ستردادالنظام ينص كذلك على أن الموافقة على طلب اإل
 . حتياطاتوص السيولة أو اإلغير قادرة على تسديد الدفعات دون انتهاك األنظمة المحلية بخص

 

 التصنيف
وُتصنف حصص األعضاء على أنها  ستردادال يكون للمنشأة الحق غير المشروط برفض اإل .56 ب

ها. وهي تقيد إلتزامترتكز القيود الموضحة أعاله إلى قدرة المنشأة على تسوية مالي.  إلتزام
لى أن يتم استيفائها. فقط إذا لم يتم تحقيق متطلبات السيولة أو ا ستردادعمليات اإل الحتياطي وا 

، إلى 82لذلك، فهي ال تؤدي، وفقا للمبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
" من معيار المحاسبة 47تصنيف األداة المالية كأدوات حقوق ملكية. وتنص الفقرة "تطبيق

 على ما يلي:  82الدولي في القطاع العام 
 

مالي أو أداة  إلتزامهم الممتازة بحقوق مختلفة. وفي تحديد ما إذا كان السهم الممتاز هو يمكن إصدار األس
حق ملكية، تقّيم المنشأة الُمصدرة الحقوق المحددة المرافقة للسهم لتحديد ما إذا كانت تبدى الخصائص 

في تاريخ  سترداداإل المالي. على سبيل المثال، يتضمن السهم الممتاز الذي يتيح فرصة لتزاماألساسية لإل
ا بنقل األصول إلتزاما ماليا ألنه يكون على المنشأة الُمصدرة إلتزاممحدد أو وفق اختيار صاحب األداة 

األسهم الممتازة  إسترداد إلتزامإن احتمال عدم قدرة المنشأة الُمصدرة على استيفاء المالية إلى مالك السهم. 
ما بسبب نقص األموال أو وجود قيد قانوني أو عدم كفاية عندما يُطلب منه ذلك بموجب عقد معين، إ

 ]تم إضافة تأكيد[.  لتزامالفائض أو االحتياطي، ال يلغي ذلك اإل
 

 (2و ب 9)الفقرتان ب ستردادحظر اإل
 3مثال

 الوقائع
أصدرت منشأة تعاونية أسهم إلى أعضائها في تواريخ مختلفة ومقابل مبالغ مختلفة في الماضي  .59 ب

 لتالي:على النحو ا
 وحدة عملة(؛ 5.333.333وحدات عملة لكل منها ) 53سهم بقيمة  533.333، 5×83يناير  5 (أ)

وحدة عملة أخرى،  8.333.333وحدة عملة لكل منها ) 83سهم بقيمة  533.333، 8×83يناير  5 (ب)
 وحدة عملة(؛ 3.333.333بحيث يكون إجمالي األسهم الصادرة هو 
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 الطلب بالمبلغ الذي تم إصدارها بها.  عند ستردادتكون األسهم قابلة لإل
 

من أعلى  %83التراكمية ال يمكن أن تتجاوز  ستردادينص نظام المنشأة على أن عمليات اإل .52 ب
 833.333، كان لدى المنشأة 8×83ديسمبر 35عدد متداول ألسهم األعضاء المتداولة. وفي 

أي أسهم في الماضي.  دادإستر سهم متداول، وهو أعلى عدد متداول ألسهم األعضاء ولم يتم 
، عدلت المنشأة نظامها اإلداري وزادت المستوى المسموح به لعمليات 3×83يناير  5وفي 
 من أعلى عدد متداول ألسهم األعضاء.  %81التراكمية إلى  سترداداإل

 

 التصنيف
 قبل تعديل النظام اإلداري

 

مالية. وتقيس المنشأة  اتإلتزامهي  ستردادتعتبر حصص األعضاء التي تزيد عن حظر اإل .57 ب
المبدئي. وألن هذه األسهم قابلة  عترافالمالي بالقيمة العادلة عند اإل لتزامالتعاونية هذا اإل

المالية حسبما تقتضي  اتلتزامعند الطلب، تحدد المِنأة التعاونية القيمة العادلة لهذه اإل ستردادلإل
والتي تنص على ما يلي: "إن القيمة  87م من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا 18الفقرة 

المالي الذي يتضمن خاصية الطلب )مثل وديعة تحت الطلب( ال تقل عن المبلغ  لتزامالعادلة لإل
أعلى مبلغ واجب الدفع عند واجب الدفع عند الطلب...". وعليه، تصنف المنشأة التعاونية 

 مالية.  اتإلتزامك ستردادالطلب بموجب أحكام اإل
 
هو  سترداد، يكون أعلى مبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام اإل5×83يناير  5في  .83 ب

وحدة عملة  833.333وحدات عملة لكل سهم وعليه تصنف المنشأة  53سهم بقيمة  83.333
وبسبب ، 8×83يناير  5وحدة عملة كأدوات حقوق ملكية. إال أنه في  233.333مالي و إلتزامك

وحدة عملة لكل سهم، يرتفع أعلى مبلغ واجب الدفع عند  83يمة اإلصدار الجديد لألسهم بق
وحدة عملة لكل منها. يؤدي  83سهم بقيمة  43.333إلى  ستردادالطلب بموجب أحكام اإل

جديد يقاس عند  إلتزاموحدة عملة لكل منها إلى نشوء  83إصدار األسهم اإلضافية بقيمة 
من  %83بعد إصدار هذه األسهم ما نسبته  لتزامويبلغ اإلالمبدئي بالقيمة العادلة.  عترافاإل

 233.333لكل منها أو  عملةوحدة  83( مقاسة بقيمة 833.333م الصادرة )إجمالي األسه
وحدة عملة. وال يتم  633.333إضافي مقداره  إلتزامب عترافوهذا يقتضي اإلوحدة عملة. 

 233.333نشأة اآلن مجموع في هذا المثال بأي ربح أو خسارة. وعليه، تصنف الم عترافاإل
وحدة عملة كأدوات حقوق ملكية. ويفترض هذا  833.333مالية ومجموع  اتإلتزاموحدة عملة ك

 . 8×83ديسمبر  35و 5×83يناير  5المثال عدم تغير هذه المبالغ بين 
 

 بعد تعديل النظام اإلداري
كحد  %81 إستردادتعاونية ال المنشأةبعد التغير في نظامها اإلداري، يمكن أن ُيطلب اآلن من  .85 ب

وحدة عملة لكل منها.  83سهم كحد أقصى بقيمة  13.333أقصى من أسهمها المتداولة أو 
 اتإلتزاموحدة عملة ك 5.333.333، تصنف المنشأة التعاونية مبلغ 3×83يناير  5وعليه وفي 

من  18قرة ، وفقا للفستردادمالية كونه أعلى مبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام اإل
قامت بنقل  3×83يناير  5. لذلك فإنه في تاريخ 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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المالية، تاركة  اتلتزاممن صافي األصول/حقوق الملكية إلى اإلوحدة عملة  833.333مبلغ 
وحدة عملة لتصنفها كأدوات حقوق ملكية. وفي هذا المثال، ال تعترف المنشأة  8.333.333

 الربح أو الخسارة من النقل. ب
 

 9مثال
 الوقائع

 

يحظر القانون المحلي الذي يحكم عمليات المنشآت التعاونية، أو شروط النظام اإلداري للمنشأة،  .88 ب
ها سيؤدي إلى تخفيض رأس المال المدفوع من إستردادحصص األعضاء إذا كان  إسترداد

ل المدفوع من حصص من أعلى مبلغ لرأس الما %91حصص األعضاء إلى ما دون 
وحدة عملة. وفي نهاية  5.333.333األعضاء. ويكون أعلى مبلغ لمنشأة تعاونية محددة هو 

 وحدة عملة.  733.333فترة إعداد التقارير، يبلغ رصيد رأس المال المدفوع 
 

 التصنيف
وحدة  513.333وحدة عملة كأدوات حقوق ملكية و  913.333في هذه الحالة، يتم تصنيف  .83 ب

)ب( من معيار 88مالية. وباإلضافة إلى الفقرات المذكورة سابقا، تنص الفقرة  اتإلتزامكعملة 
 جزئيا على ما يلي:  82المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

حق إرجاعها إلى المنشأة الُمصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر )"أداة  تعطي صاحبهاالتي مالية الداة إن األ...
 51مالي، باستثناء تلك األدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين  إلتزامهي مطروحة للتداول"( 

مالي حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقد أو األصول  إلتزام. وتكون األداة المالية هي 52و 59أو الفقرتين  56و
. كما أن وجود خيار أمام صاحب المالية األخرى على أساس مؤشر معين أو بند آخر يمكن أن يرتفع أو ينخفض

األداة بإرجاعها إلى المنشأة الُمصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر يعني أن األداة المطروحة للتداول تحقق 
أو الفقرتين  56و 51تلك األدوات المصنفة كأدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين  ءالمالي، باستثنا لتزامتعريف اإل

 . 52و 59
 
و  83المبين في هذا المثال عن القيود الموضحة في الفقرتين  تردادسيختلف حظر اإل .84 ب

. وهذه القيود هي عبارة عن 82" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 47"تطبيق
مالي، أي أنها تمتع  إلتزاممحددات مفروضة على قدرة المنشأة على دفع المبلغ المستحق على 

يصف هذا المثال حظرا غير شروط محددة. وخالفا لذلك،  فقد إذا تم تحقيق لتزامتسديد اإل
 إستردادبعد مبلغ محدد، بغض النظر عن قدرة المنشأة على  ستردادمشروط على عمليات اإل

ها القابلة إحتياطاتحصص األعضاء )على سبيل المثال، مواردها النقدية أو فوائضها أو 
ما يزيد عن مبلغ  ستردادمالي إل إلتزامتكبد أي المنشأة من  ستردادللتوزيع(. وفعليا يمنع حظر اإل

من األسهم هو ليس  ستردادمحدد من رأس المال المدفوع. لذلك، فإن الجزء الخاضع لحظر اإل
ه بشكل منفصل، ال يكون أي إستردادا ماليا.  وحيث أن كل من حصص األعضاء يمكن إلتزام

 ي ظروف كانت فيما عدا تصفية المنشأة. في أ ستردادجزء من إجمالي األسهم المتداولة قابل لإل
 

 
 
 



 العرض المالية: األدوات

   722 )الملحق ب( 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2مثال 
 الوقائع

. باإلضافة على ذلك، وفي نهاية فترة إعداد التقارير، 4إن وقائع هذا المثال مذكورة في المثال  .81 ب
حصص  إستردادتمنع متطلبات السيولة المفروضة في االختصاص المحلي المنشأة من 

ويكون ثمارات قصيرة األجل يزيد عن مبلغ محدد. ستا  األعضاء ما لم يكن ما تمتلكه من نقد و 
أثر متطلبات السيولة هذه في نهاية فترة إعداد التقارير هو أن المنشأة ال يمكن أن تدفع أكثر من 

 حصص األعضاء.  ستردادوحدة عملة إل 13.333
 

 التصنيف
 

ملكية وحدة عملة كأدوات حقوق  913.333، تصنف المنشأة ما مجموعه 4كما في المثال   .86 ب
 إلتزاممالي. وهذا يعزى إلى أن المبلغ المصنف ك إلتزاموحدة عملة ك 513.333وما مجموعه 

وليس إلى قيود مشروطة تمنع  سترداديستند إلى حق المنشأة غير المشروط في رفض اإل
لى أن يتم تحقيقها.  سترداداإل فقط إذا لم يتم تحقيق شروط السيولة أو غيرها من الشروط وا 

في  82" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 47و"تطبيق 83حكام الفقرتين وتنطبق أ
 هذه الحالة. 

 
 6المثال 
 الوقائع 

 

حصص األعضاء، إال بمقدار العوائد المقبوضة  إستردادة تمنعها من إن النظام اإلداري للمنشأ .89 ب
سنوات الثالث من إصدار حصص األعضاء اإلضافية لألعضاء الجدد أو الحاليين خالل ال

األسهم التي طلب  ستردادالسابقة. ويجب تطبيق العوائد من إصدار حصص األعضاء إل
ها. وخالل السنوات الثالث السابقة، بلغت العوائد من إصدار حصص إسترداداألعضاء 
 أي من حصص األعضاء.  إستردادوحدة عملة ولم يتم  58.333األعضاء 

 
 التصنيف

مع  ممالية. وباالنسجا اتإلتزامعملة من حصص األعضاء ك وحدة 58.333تصنف المنشأة  .82 ب
غير  سترداد، ال تعتبر حصص األعضاء الخاضعة لحظر اإل4النتائج الموضحة في المثال 

مالية. وينطبق هذا الحظر غير المشروط على مبلغ مساو لعوائد  اتإلتزامالمشروط بأنها 
ه يتم تصنيف هذا المبلغ كأدوات حقوق األسهم الصادرة قبل السنوات الثالث الماضية، وعلي

من أي أسهم صادرة في السنوات الثالث السابقة ال يخضع عوائد لملكية. إال أن المبلغ المساوي ل
. وبالتالي، تؤدي العوائد من إصدار حصص األعضاء في ستردادلحظر غير مشروط لإل

حصص  ستردادتحققها إلمالية إلى أن يتوقف  اتإلتزامالسنوات الثالث السابقة إلى نشوء 
مالي يساوي عوائد األسهم الصادرة خالل  إلتزاماألعضاء. ونتيجة لذلك، يكون على المنشأة 

 خالل تلك الفترة.  إستردادالسنوات الثالث الماضية، مطروحا منها أي عمليات 
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 7المثال 
 الوقائع

م عمليات البنوك التعاونية المنشأة هي عبارة عن بنك تعاوني. وينص القانون المحلي الذي يحك .87 ب
" للمنشأة )وهو مصطلح تم غير المسددة اتلتزامعلى األقل من إجمالي "اإل %13على أن 

تعريفه في األنظمة ليشمل حسابات حصص األعضاء( يجب أن تكون على شكل رأس مدفوع 
نية على غير المسددة للمنشآت التعاو  اتلتزاموالمراد من ذلك أنه لو كانت جميع اإللألعضاء. 

 35ها كلها. وفي إستردادشكل حصص لألعضاء، فإن المنشأة تكون قادرة على 
وحدة عملة، تمثل  833.333غير مسددة بمقدار اتإلتزام، لدى المنشأة إجمالي 5×83ديسمبر
وحدة عملة حسابات حصص األعضاء. وتسمح شروط حسابات حصص  581.333منها 

 في نظام المنشأة.  ستردادال يوجد قيود على اإلها عند الطلب و إسترداداألعضاء للمالك 
 

 التصنيف
مشابها للقيود  ستردادويعّد حظر اإلمالية.  اتإلتزامفي هذا المثال، ُتصنف حصص األعضاء ك .33 ب

. كما 82" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 47و"تطبيق 83الموضحة في الفقرتين 
مالي، أي أنه  إلتزامالمنشأة دفع المبلغ المستحق على  يعتبر القيد بأنه قيد مشروط على قدرة

فقط إذا تم تحقيق شروط محددة. وعلى نحو أكثر تحديدا، يمكن أن ُيطلب  لتزاميمنع تسديد اإل
وحدة عملة( في حال سددت  581.333كامل مبلغ حصص األعضاء ) إستردادمن المنشأة 

المنشأة  ستردادعا لذلك، ال يمنع حظر اإلوتبوحدة عملة(.  91.333ها األخرى )اتإلتزامجميع 
ما يزيد عن مبلغ محدد لحصص األعضاء أو مبلغ رأس المال  ستردادمالي إل إلتزاممن تكبد 
ن، أي تسديد إلى أن يتم تحقيق شرط معي ستردادبل يسمح فقط للمنشأة بتأجيل اإلالمدفوع. 

للحظر غير المشروط األخرى. وال تخضع حصص األعضاء في هذا المثال  اتلتزاماإل
 مالية.  اتإلتزامولذلك فإنها تصنف ك ستردادلإل
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 الملحق ج

 التعديالت على معايير المحاسبة الدولية األخرى في القطاع العام 
 "عرض البيانات المالية" 0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 على النحو التالي: 7يتم إدخال فقرة إضافية بعد الفقرة 
 اتتعريف
األدوات المالية:  " 82أ. توصف المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 9

 : 82" وُتستخدم في هذا المعيار بالمعنى المحدد في المعيار  العرض

 56و 51لكية )الموصوفة في الفقرتين األداة المالية المطروحة للتداول والمصنفة كأداة حق م (أ)
 ؛ 82بة الدولي في القطاع العام من معيار المحاس

ا بتسليم طرف آخر حصة تناسبية من صافي أصول إلتزاماألداة التي تفرض على المنشأة  (ب)
من  56و 51المنشأة فقط عند التصفية وُتصنف كأداة حق ملكية )مبينة في في الفقرتين 

 (. 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 على النحو التالي: 92الفقرة  يتم إدخال فقرة إضافية بعد
 المعلومات التي ينبغي عرضها إما في متن بيان المركز المالي أو في المالحظات: 

 تصنيف:  المنشأةإذا أعادت أ. 92
 األداة المالية المطروحة للتداول والمصنفة كأداة حق ملكية؛  (أ)

من صافي أصول  ا بتسليم طرف آخر حصة تناسبيةإلتزاماألداة التي تفرض على المنشأة  (ب)
 المنشأة فقط عند التصفية وُتصنف كأداة حق ملكية؛

 
حقوق الملكية، فإنها ينبغي أن تفصح عن المبلغ المعاد  المالية وصافي األصول/ اتلتزامبين اإل 

حقوق الملكية( ووقت وسبب  المالية أو صافي األصول/ اتلتزامتصنيفه إلى ومن كل فئة )اإل 
 ذلك التصنيف. 

 
 ج على النحو التالي: 092عنوان وفقرة بعد الفقرة  يتم إدخال

 حقوق ملكية األدوات المالية المطروحة للتداول والمصنفة كصافي أصول/
 

كأدوات حقوق ملكية، تفصح المنشأة  . بالنسبة لألدوات المالية المطروحة للتداول والمصنفةد092
 )إلى الحد غير المفصح عنه في أي مكان آخر( عما يلي: 

 حقوق ملكية؛ ص البيانات الكمية حول المبلغ المصنف كصافي أصول/ملخ (أ)
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األدوات عندما ُيطلب  إستردادها بإعادة شراء أو إلتزامأهدافها وسياساته وعملياتها إلدارة  (ب)
 منها القيام بذلك من قبل مالكي األدوات، بما في ذلك أي تغيرات عن الفترة السابقة؛

أو إعادة شراء تلك الفئة من األدوات المالية؛  إستردادلى التدفق النقدي الصادر المتوقع ع (ج)
 و

 أو إعادة الشراء. ستردادمعلومات حول كيفية تحديد التدفق النقدي الصادر المتوقع على اإل (د)
 

 )د( على النحو التالي: 022يتم إدخال فقرتين فرعيتين إضافيتين بعد الفقرة الفرعية 
 

 إفصاحات أخرى
يلي، إن لم يتم اإلفصاح عن ذلك في أي مكان آخر في المعلومات  . تفصح المنشأة عما022

 المنشورة مع البيانات المالية: 
.... 
 إذا كانت منشأة محدودة المدة، المعلومات التي تخص مدتها. )و(
 

 على النحو التالي:  029يتم إدخال فقرة جديدة بعد الفقرة 
 022"األدوات المالية: العرض" الفقرة  82ام أ. عّدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع029

د. وتطبق المنشأة التعديالت للبيانات المالية السنوية التي 092أ و 92أ و 7وأدخل الفقرات 
ذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة 8203يناير  0تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد  . وا 

، سُتطبق أيضا التعديالت لتلك 8203يناير  0لفترة تبدأ قبل  82الدولي في القطاع العام 
 الفترة األولى.

 
اإليرادات من المعامالت غير التبادلية )الضرائب  " 83معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " والتحويالت(
 على النحو التالي: 37ُتعدل الفقرة 

 المساهمات من المالكين 
. ومن أجل 5لمحاسبة الدولي في القطاع العام المساهمات من المالكين في معيار ا يرد تعريف . 39

سيكون من الضروري استيفاء الخصائص ؤهل المعاملة على أنها مساهمة من المالكين، أن تُ 
المحددة في ذلك التعريف. وفي تحديد ما إذا كانت المعاملة تلبي تعريف المساهمة من 

إلى الشكل الذي  32تشير الفقرة و المالكين، يؤخذ بعين االعتبار جوهر المعاملة وليس شكلها. 
ن كان الجوهر، رغم شكل المعاملة، هو كالقرض أو نوع  قد تتخذه المساهمات من المالكين. وا 

أو إيراد، فإن المنشأة تعترف به على أنه كذلك وتجري إفصاحا مالئما في  لتزامآخر من اإل
سبيل المثال، إذا كان يقصد مالحظات البيانات المالية ذات الغرض العام، إن كان هامًا. على 

من المعاملة أن تكون مساهمة من المالكين، لكنها تحدد أن المنشأة المعدة للتقارير ستدفع 
توزيعات ثابتة على الجهة الناقلة، مع عائد من استثمار الجهة الناقلة في وقت مستقبلي محدد، 

خذ المنشأة بعين االعتبار تأوبالنسبة للترتيبات التعاقدية، تكون المعاملة أشبه بالقرض. 
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"األدوات المالية: العرض"  82اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عن المساهمات من المالكين.  اتلتزامعند تمييز اإل

 
 على النحو التالي:  082يتم إدخال فقرة جديدة بعد الفقرة 

 

. 37الفقرة  "األدوات المالية: العرض" 82طاع العام عّدل معيار المحاسبة الدولي في القأ. 581
 0وتطبق المنشأة التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 

ذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 8203يناير  لفترة تبدأ قبل  82. وا 
 تلك الفترة األولى.، ُيطبق أيضا التعديل ل8203يناير  0
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 أساس االستنتاجات 
 منه.  ولكنه ال يشكل جزءً  82يرافق أساس االستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 مقدمة
هذا اعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  تيلخص أساس االستنتاجا .5إستنتاج

"األدوات المالية:  82عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م التوصل إلى االستنتاجات الواردة في
"األدوات  38وحيث أن هذا المعيار مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي  العرض."

المالية: العرض" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، يوضح أساس االستنتاجات تلك 
عن المتطلبات الرئيسية  82المحاسبة الدولي في القطاع العام المجاالت فقط التي يحيد فيها معيار 

 . 38لمعيار المحاسبة الدولي 
 

إن هذا المشروع الخاص باألدوات المالية هو جزء رئيسي من برنامج المقاربة الخاص بمجلس معايير  .8إستنتاج
بة الدولية في المحاسبة الدولية في القطاع العام، والذي يهدف إلى تحقيق المقاربة بين معايير المحاس

القطاع العام والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
د جوانب أخرى من األدوات المالية، إلى الحد الذي ترتبط فيه بالقطاع العام، والتي القطاع العام بوجو 

ل هذه الجوانب في مشاريع مستقبلية . ويمكن تناو 38لم يتم تناولها في معيار المحاسبة الدولي 
لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وتحديدا، يقر المجلس أنه قد تكون هناك حاجة 

 لمشاريع مستقبلية تتناول: 
 معامالت معينة تجريها البنوك المركزية؛ و 

  لها نفس األثر الذمم الدائنة والمدينة التي تنشأ عن ترتيبات تكون في جوهرها مماثلة، و
 ي، لألدوات المالية، لكنها غير تعاقدية في طبيعتها. قتصاداإل

 

عند وضع هذا المعيار، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الحفاظ على  .3إستنتاج
مع المصطلحات   االتساقمع إجراء تغييرات لضمان  38النص القائم لمعيار المحاسبة الدولي 

ض الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية األخرى في القطاع العام، وتناول أي قضايا ومتطلبات العر 
 أخرى تخص القطاع العام من خالل إرشادات التطبيق اإلضافية. 

 
 5، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8339في سبتمبر  .4إستنتاج

وحيث أن دخل الشامل" على عرض البيانات المالية. "عرض البيانات المالية" الذي استحدث "ال
باإلضافة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يبحث حتى اآلن في مفهوم الدخل الشامل، 

، فإنه لم يتم تضمين تلك التعديالت في 5بعض التعديالت األخرى على معيار المحاسبة الدولي 
 . 82العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 

 النطاق
 عقود التأمين والضمان المالي

 

جميع عقود التأمين من نطاقه، باستثناء عقود الضمان المالي  38يستثني معيار المحاسبة الدولي  .1إستنتاج
والقياس" في  عتراف"األدوات المالية: اإل 37التي تطبق فيها المنشأة الُمصدرة معيار المحاسبة الدولي 

جميع  82اسها. كما يستثني نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بهذه العقود وقي عترافاإل
 عقود التأمين باستثناء ما يلي: 
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  ر المنشأة معاملة هذه العقود كعقود كأدوات مالية ما لم تختاينبغي معاملة عقود الضمان المالي
 ود التأمين؛ وتأمين وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة التي يتناول عق

  يمكن معاملة العقود التي هي عبارة عن عقود تأمين لكنها تنطوي على نقل المخاطر المالية
ومعيار المحاسبة الدولي في  82كأدوات مالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 33ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  87القطاع العام 
 

 نات المالية كأدوات مالية معاملة الضما
، ينبغي معاملة عقود الضمان المالي كأدوات مالية، ما لم تختار 38بموجب معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج

على تلك العقود. وخالفا لما هو  4تقارير المالية المنشأة الُمصدرة تطبيق المعيار الدولي إلعداد ال
مان المالي في القطاع العام عن طريق الحال في القطاع الخاص، تصدر العديد من عقود الض
لذا من أجل تعزيز قابلية مقارنة البيانات معاملة غير تبادلية، أي دون مقابل أو بمقابل رمزي. 

المالية، ونظرا ألهمية عقود الضمان المالي الصادرة بواسطة المعامالت غير التبادلية في القطاع 
ضرورة معاملة هذه الضمانات كأدوات  في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة الدولية العام، اقترح 

 مالية وال ينبغي أن ُيسمح للمنشآت بمعاملتها كعقود تأمين. 
 

استجابة لهذا المقترح، وافق بعض المجاوبون على أن معاملة عقود الضمان المالي الصادرة من  .9إستنتاج
هي معاملة مالئمة ألن  خالل معامالت غير تبادلية على أنها أدوات مالية، وليس كعقود تأمين،

نماذج األعمال لعقود التأمين التبادلية وغير التبادلية تختلف عن بعضها البعض.وناقش آخرون بأنه 
ينبغي أن ُيسمح للمنشآت معاملة هذه الضمانات كعقود تأمين أو أدوات مالية باستخدام اختيار مشابه 

 . 4المالية  لذلك المنصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير
 

عقود خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى ضرورة تطبيق نفس المنهج على  .2إستنتاج
ألن  وذلك ، بغض النظر عما إذا كانت صادرة عن معامالت تبادلية أو غير تبادلية،الضمان المالي

ووافق المجلس على  يختلف. به في البيانات المالية للمنشأة ال عترافاألساسي الذي ينبغي اإل لتزاماإل
أنه ينبغي أن ُيسمح للمنشآت باختيار معاملة عقود الضمان المالي إما كعقود تأمين أو أدوات مالية، 

 مع مراعاة شروط معينة. 
 

في تقييم الظروف التي قد تختار المنشأة فيها معاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين، بحث  .7إستنتاج
. 4ة في القطاع العام متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مجلس معايير المحاسبة الدولي

إن اختيار معاملة عقود الضمان المالي كأدوات مالية أو عقود تأمين بموجب المعيار الدولي إلعداد 
يتوفر فقط لتلك المنشآت التي أكدت صراحة في وقت سابق بأنها تعتبر هذه العقود  4التقارير المالية 

ا عقود تأمين. إال أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أقر بأن ليس جميع بأنه
وأقر كذلك . 4المنشآت التي تبنت محاسبة االستحقاق تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

تحقاق لم أنه ينبغي أن يبحث في سيناريوهات أخرى مثل أن تكون المنشآت التي طبقت محاسبة االس
المتعلقة بعقود التأمين باإلضافة إلى المنشآت التي لم تطبق مسبقا  اتلتزامتعترف باألصول واإل
وتبعا لذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على حقيقة محاسبة االستحقاق. 
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كانت مرهقة جدا  4المالية  أن المتطلبات الحالية المنصوص عليها في المعيار الدولي إلعداد التقارير
 وينبغي تعديلها في سياق هذا المعيار. 

 

 : لذلك وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن المنشآت التي قامت مسبقاً  .53إستنتاج
بتطبيق محاسبة التأمين وتبنت سياسة محاسبية عاملت عقود الضمان المالي كعقود تأمين،  (أ)

 لك الضمانات كعقود تأمين أو كأدوات مالية؛ ويمكن أن تستمر بمعاملة ت

محاسبة التأمين سيسمح لها باختيار معاملة عقود الضمان المالي إما كعقود تأمين تطبيق  بعدم (ب)
 أو أدوات مالية عندما تتبنى هذا المعيار. 

 
 في كال الحالتين، يعتبر االختيار غير قابل للنقض واإللغاء. 

 

لدولية في القطاع العام فيما إذا كان ينبغي أن ُيسمح للمنشآت باختيار بحث مجلس معايير المحاسبة ا .55إستنتاج
ما إذا ينبغي أن ُيطلب على أساس كل عقد على حدة، أو معاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين 

ختيار وفق كل عقد إلتفاق على أن يجري اإلمن المنشآت أن تختار سياسة محاسبية عامة. وقد تم ا
ية بمعاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين أو قتصادللمنشآت ضمن المنشأة اإل على حدة للسماح

 كأدوات مالية، بناء على طبيعة أعمالها. 
 

، كشرط مسبق للسماح للمنشآت بمعاملة عقود وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .58إستنتاج
سات المحاسبية التي تطبقها المنشآت الضمان المالي كعقود تأمين، على ضرورة أن تستوفي الممار 

بالنسبة لعقود التأمين متطلبات معينة. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 
أنه إذا اختارت المنشآت معاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين، فإنها يجب أن تطبق المعيار 

التأمين بقيمة دنيا.  اتإلتزاممحاسبة وطني يتطلب قياس أو معيار  4الدولي إلعداد التقارير المالية 
التأمين تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  اتإلتزامويتم تحديد تلك القيمة الدنيا كما لو كانت 

باستخدام التقديرات الحالية  " المحتملة اتلتزامالمخصصات، األصول واإل " 57في القطاع العام 
 جمة عن عقود التأمين الخاصة بالمنشأة وأي تدفقات نقدية ذات عالقة.للتدفقات النقدية النا

 

 خيار معاملة عقود التأمين التي تنقل المخاطر المالية على أنها أدوات مالية
للمنشآت محاسبة العقود التي هي عبارة عن عقود  51سمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .53إستنتاج

معيار بشأن عقود التأمين، مالية على أنها أدوات مالية. وفي غياب تأمين ينتج عنها نقل المخاطر ال
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي أن يسمح، ال أن يتطلب، 

 على هذه العقود.  82للمنشآت تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 تحديد الضمانات المالية التعاقدية 
بأنها: "....أي عقد  82عّرف األدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تُ  .54إستنتاج

لتزاميؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما و  مالي أو أداة حق ملكية لمنشأة أخرى." وحيث أن  ا 
الترتيبات في القطاع العام قد تنشأ من خالل صالحيات قانونية، وضع مجلس معايير 

ولية في القطاع العام إرشادات تطبيق إضافية لتحديد متى تكون الضمانات المحاسبة الد
المالية تعاقدية. وخلص المجلس إلى أنه حتى تندرج الضمانات المالية ضمن نطاق معيار 
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، يجب أن تتسم بالخصائص الرئيسية للترتيب التعاقدي. 82المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ي على المنشأة أن تميز حق إصدار الضمانات والذي غالبا ما كما خلص أيضًا إلى أنه ينبغ

ُيمنح للمنشأة عبر وسائل قانونية أو وسائل مشابهة، واإلصدار الفعلي للضمان لصالح طرف 
ثالث، بغض النظر عما إذا تم تحديد ذلك الطرف بشكل صريح أو ضمني. وال يعتبر الحق 

 اق هذا المعيار. القانوني بإصدار الضمانات، بحد ذاته، ضمن نط
 

 تعريفات
 الترتيبات التعاقدية 

الحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أنه في اختصاصات معينة، ُتمنع منشآت  .51إستنتاج
القطاع العام من إبرام عقود رسمية، لكنها تدخل في ترتيبات يكون جوهرها أشبه بالعقود. ويمكن أن 

على سبيل المثال "أمر حكومي". ولمساعدة المنشآت على ُتعرف هذه الترتيبات بمصطلح آخر، 
اعتبر المجلس أنه من المناسب إصدار  تحديد العقود، التي يكون لها جوهر العقود أو شكلها القانوني،

إرشادات تطبيق إضافية توضح العوامل التي يمكن أن تأخذها المنشأة بعين االعتبار في تقييم ما إذا 
 غير تعاقدي.  كان الترتيب تعاقدي أم

 

لقد تم البحث فيما إذا ينبغي استخدام مصطلح "الترتيب الملزم" لوصف الترتيبات المبينة في الفقرة  .56إستنتاج
". ولم يتم تعريف مصطلح "الترتيب الملزم" لكنه ُاستخدم في معايير المحاسبة الدولية 51"استنتاج

ا ال تتخذ شكل عقد موثق، مثل األخرى في القطاع العام لوصف الترتيبات الملزمة لألطراف، لكنه
وخلص مجلس معايير المحاسبة ترتيب معين بين دائرتين حكوميتين ليس لديهما صالحية التعاقد. 

إلى أن مصطلح "الترتيب الملزم"، حسبما هو مستخدم في معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام
الترتيبات غير تلك المحددة في الفقرة  الدولية األخرى في القطاع العام، يتضمن مجموعة واسعة من

 . 82" وخلص بالتالي إلى أنه ال ينبغي أن ُيستخدم في هذا المعيار 51"استنتاج
 

 معامالت اإليراد التعاقدية وغير التبادلية 
اإليراد من المعامالت غير التبادلية )الضرائب  " 83يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .59إستنتاج

الناجمة عن  اتلتزامالمبدئي والقياس المبدئي واإلفصاح عن األصول واإل عتراف" اإل والتحويالت(
معامالت اإليراد غير التبادلية. وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 . 83التفاعل بين هذا المعيار ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

التي تنشأ من معامالت اإليراد غير التبادلية هي أصول  اتلتزامصول واإلفي بحث ما إذا كانت األ .52إستنتاج
لتزامو  حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه ينبغي استيفاء المتطلبات مالية،  اتا 

 األساسية التالية: 
 .أن يكون الترتيب تعاقدي بطبيعته 
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  دي باستالم أو تسليم النقد أو أصل مالي تعاق إلتزامأن يؤدي الترتيب إلى نشوء حق أو
 آخر، أو تبادل أصول مالية وفق شروط مواتية أو غير مواتية. 

 
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن األصول التي تنشأ من معامالت  .57إستنتاج

الترتيبات مع الجهات  إلى أن طبيعة اإليراد غير التبادلية يمكن أن تلبي هذه المتطلبات. وأشار تحديداً 
المانحة يمكن أن تكون تعاقدية، ويمكن تسويتها من خالل نقل النقد أو أصل مالي آخر من الجهة 
المانحة إلى الجهة المستلمة. في هذه الحالة، تعتبر األصول الناتجة عن معامالت اإليراد غير 

 التبادلية بأنها أصول مالية. 
 

ية في القطاع العام، بالنسبة لألصول المالية التي تنشأ من وافق مجلس معايير المحاسبة الدول .83إستنتاج
معامالت اإليراد غير التبادلية، على ضرورة أن تطبق المنشأة متطلبات معيار المحاسبة الدولي في 

. وينبغي أن تبحث 82باالشتراك مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  83القطاع العام 
لتحديد ما إذا كان  82ئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في المبادالمنشأة تحديدا 

أو معاملة تثبت وجود حصة متبقية في  إلتزامتدفق الموارد من معاملة إيراد غير تبادلية تؤدي إلى 
 صافي أصول المنشأة، أي أداة حق ملكية. 

 

الناتجة عن معامالت  اتلتزامإذا كانت اإلبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما  .85إستنتاج
في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  اتلتزاممالية. ُيعترف باإل اتإلتزاماإليراد غير التبادلية هي 

الخاصة عندما تستلم المنشأة تدفق وارد من الموارد يخضع لشروط محددة. وتُفرض الشروط  83العام 
ي استخدام الموارد بطريقة معينة، غالبا لتقديم الناقلة وتقتض لجهةانقل الموارد على المنشأة من قبل ب

باألداء  إلتزامالسلع والخدمات إلى أطراف ثالثة، أو إرجاعها إلى الجهة الناقلة. وهذا يؤدي إلى نشوء 
المبدئي، تعترف المنشأة بالموارد كأصل، وحيث تخضع  عترافوفقا لشروط وبنود االتفاقية. وعند اإل

 مقابل.  إلتزاموارد للشروط، تعترف المنشأة بهذه الم
 

المعترف به مبدئيا هو  لتزامبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان اإل .88إستنتاج
ال باألصل،  عترافأنه في وقت اإلآخر، كالمخصص مثال. وقد وافق المجلس  إلتزاممالي أو  إلتزام

ي حيث أنه يترتب على المنشأة استيفاء بنود وشروط الترتيب من مال إلتزامعادة هو  لتزاميكون اإل
خالل استخدام الموارد بالطريقة المنشودة، عادة من خالل تقديم السلع والخدمات ألطراف ثالثة خالل 

ذا لم تتمكن المنشاة، بعد اإلفترة معينة من الزمن.  المبدئي، من استيفاء شروط الترتيب وكان  عترافوا 
 إلتزامهو  لتزامإرجاع الموارد إلى الجهة الناقلة، تقيم المنشأة في هذه المرحلة ما إذا كان اإلُيطلب منها 

"وتعريفي األداة المالية 52مالي بعد األخذ بعين االعتبار المتطلبات الموضحة في الفقرة "استنتاج
لمفروضة على نقل الموارد المالي من الشروط ا لتزامالمالي. وفي الحاالت النادرة، قد يِنأ اإل لتزامواإل

كجزء من معاملة اإليراد غير التبادلية. وقد يبحث المجلس في مثل هذا السيناريو كجزء من مشروع 
 مستقبلي. 

 

األخرى قد تنشأ من  اتلتزامأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضًا أن اإل .83إستنتاج
لمبدئي. على سبيل المثال، قد تستلم المنشأة موارد ا عترافمعامالت اإليراد غير التبادلية بعد اإل

بموجب ترتيب يقتضي إرجاع الموارد فقط بعد حصول أو عدم حصول حدث مستقبلي. وتقّيم المنشأة 



 العرض المالية: األدوات

   772 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس اإلستنتاجات ل

مالية من  اتإلتزاماألخرى الناشئة عن معامالت اإليراد غير التبادلية هي  اتلتزامما إذا كانت اإل
" وتحقيق تعريفي 52متطلبات المنصوص عليها في الفقرة "استنتاجخالل تحديد ما إذا تم استيفاء ال

 المالي.  لتزاماألداة المالية واإل
 

 أخرى
 التفسيرات التي وضعتها لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

في  "حصص األعضاء 8ما إذا كان التفسير بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .84إستنتاج
 -8"المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  55والتفسير المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة"
هما ذات صلة بأنواع األدوات التي تبرمها الحكومات والمنشآت  معامالت المجموعة وأسهم الخزينة"

 في القطاع العام. 
 

هو ليس له صلة بأنواع  55التفسير اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن .81إستنتاج
األدوات التي يتم إبرامها في القطاع العام حيث أنه يتناول معامالت الدفع على أساس األسهم. وحيث 
أن معامالت الدفع على أساس األسهم قد تكون شائعة في مشاريع األعمال الحكومية، إال أنها ال 

لذلك، لم يقم مجلس  ونتيجةً أعمال حكومية.  تنشآتحدث كثيرا في المنشآت التي ال تكون عبارة عن م
في معيار المحاسبة  55معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتضمين أي مبادئ من التفسير

 . 82الدولي في القطاع العام 
 

على حصص األعضاء في المنشآت  38إرشادات حول تطبيق معيار المحاسبة الدولي 8يقدم التفسير .86إستنتاج
فيما يتعلق  8والتفسير  38رابط قوي بين معيار المحاسبة الدولي ويوجدألدوات المماثلة. التعاونية وا

ففي حين تم االحتفاظ بنص الناشئة عن التصفية.  اتلتزامباألدوات المالية المطروحة للتداول واإل
اشئة عن الن اتلتزامالذي يتناول األدوات المالية المطروحة للتداول واإل 38معيار المحاسبة الدولي

إرشادات إضافية  8، يقدم التفسير82التصفية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في تطبيق تلك المبادئ على حصص األعضاء في المنشآت التعاونية. لذلك،  82لمستخدمي المعيار

 كملحق رسمي.  82في المعيار 8تم تضمين المبادئ واألمثلة من التفسير
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 82لمحاسبة الدولي في القطاع العام معيار اأمثلة توضيحية ل  777 

 أمثلة توضيحية
 

 منه. اً ولكنها ال تشكل جزء 82الدولي في القطاع العام  ترفق هذه األمثلة بمعيار المحاسبة
 

 محاسبة العقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
 

 87 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 38-53التالية تطبيق الفقرات  *توضح األمثلة 5مثال 
في هذه األمثلة، ُيعّبر عن  .لملكية الخاصة بالمنشأةوات حقوق اأد ىعل على محاسبة العقود

 (. CUالمبالغ النقدية "بوحدات العملة" )
 

 : العقود اآلجلة لشراء األسهم5المثال 
 

يوضح المثال قيود دفتر اليومية لعقود الشراء اآلجلة على أسهم المنشأة الخاصة والتي ستتم  8مثال 
ب( بصافي األسهم، أو )ج( من خالل توريد النقد مقابل األسهم. تسويتها )أ( بصافي النقد، )

ويناقش أيضًا تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(. ولتبسيط التوضيح، فقد تم اإلفتراض بأنه 
لم يتم دفع أرباح األسهم على األسهم األساسية )أي أن "العائد المسجل" هو صفر( وبالتالي 

اآلجل تساوي السعر الفوري عندما تكون القيمة العادلة للعقد اآلجل  فإن القيمة الحالية للسعر
هي صفر. وتم حساب القيمة العادلة العقد اآلجل على أنها الفرق بين سعر األسهم في السوق 

 والقيمة الحالية لسعر آجل ثابت.
 

 اإلفتراضات

 

 

 قد )التسوية بصافي النقد()أ ( النقد مقابل الن
 

في هذا الجزء الفرعي، فإن عقد الشراء اآلجل على أسهم المنشأة الخاصة ستتم تسويته بصافي  3مثال 
النقد، أي أنه ليس هناك إستالم أو توريد ألسهم المنشأة الخاصة بناءًا على تسوية العقد 

 اآلجل. 
 

من األسهم  5.333نشأة )ب( إلستالم قيمة عادلة ، تبرم المنشأة )أ( عقدًا مع الم8×83فبراير  5في 
 534.333مقابل دفعة نقدية تساوي  3×83يناير 35العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ( إعتبارًا من 

 
 

 8×83فبراير  5 تاريخ العقد
 3×83يناير  35 تاريخ اإلستحقاق

 وحدة عملة  533  8×83فبراير   5ق لكل سهم في سعر السو 
 وحدة عملة 553 8×83ديسمبر  35سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 536 3×83يناير  35سعر السوق لكل سهم في 

 وحدة عملة 534 3×83يناير  35السعر اآلجل الثابت الواجب دفعه في 
 وحدة عملة 533 8×83فبراير  5القيمة الحالية للسعر اآلجل في 
  5.333 عدد األسهم بموجب العقد اآلجل
 وحدة عملة      3 8×83فبراير  5القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
 وحدة عملة 6.333 8×83ديسمبر  35القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
 وحدة عملة 8.333 3×83يناير  35القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
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   5333 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

. وستتم تسوية العقد بصافي النقد. 3×83يناير 35وحدة عملة لكل سهم( في  534وحدة عملة )أي 
 ة التالية.تسجل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومي

 

  8×82فبراير  0

وحدة عملة. والقيمة العادلة  533هو 8×83فبراير  5سعر السهم عندما تم اإلتفاق على العقد في 
 هي صفر.  8×83فبراير  5األولية للعقد اآلجل في 

 

 ال يطلب أي قيد ألن القيمة العادلة للمشتقة هي صفر ولم يتم دفع أو إستالم أي نقد. 
 

  8×82ديسمبر  30

وحدة عملة ونتيجًة لذلك، إرتفعت  553، إرتفع سعر السوق لكل سهم إلى8338ديسمبر  35في 
 وحدة عملة.  6.333القيمة العادلة للعقد اآلجل إلى 

 

  وحدة عملة 6.333 األصل اآلجل منه
 وحدة عملة 6.333  الربح له      

 

 لتسجيل اإلرتفاع في القيمة العادلة للعقد اآلجل.
 

  3×82ريناي 30
وحدة عملة. والقيمة العادلة للعقد  536، إنخفض سعر السوق لكل سهم إلى3×83يناير  35في 

 وحدة عملة(. 534.333 -[ 5.333× وحدة عملة  536وحدة عملة )]8.333اآلجل هي 
 

وحدة عملة  534.333بتوريد إلتزاموفي نفس اليوم، تم تسوية العقد بصافي النقد. ولدى المنشأة )أ( 
× وحدة عملة  536وحدة عملة ) 536.333بتوريد  إلتزامالمنشأة )ب( ولدى المنشأة )ب( إلى 

 وحدة عملة إلى المنشأة )أ(.  8.333( إلى المنشأة )أ(، وبالتالي تدفع المنشأة )ب( مبلغ صافي5.333
 

  وحدة عملة 4.333 الخسارة منه         
 وحدة عملة 4.333  األصل اآلجل له  
 –وحدة عملة  6.333وحدة عملة =  4.333نخفاض في القيمة العادلة للعقد اآلجل )أي لتسجيل اإل
 وحدة عملة(.  8.333
  وحدة عملة 8.333 النقد منه       

 وحدة عملة 8.333  األصل اآلجل له  
 لتسجيل التسوية في العقد اآلجل. 

 
 األسهم مقابل األسهم )تسوية صافي األسهم(. )ب(

 

ض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي األسهم بداًل من صافي النقد. لنفتر   4مثال
وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة )أ( هي نفس تلك المبينة في)أ( أعاله، بإستثناء تسجيل تسوية العقد 

 اآلجل، كما يلي:
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  3×82يناير  30
 534وحدة عملة ) 534.333بتوريد ما قيمته  إلتزامأ( يتم تسوية العقد بصافي األسهم. ولدى المنشأة )

بتوريد ما قيمته  إلتزام( من أسهمها إلى المنشأة )ب( ولدى المنشأة )ب( 5.333× وحدة عملة 
( من أسهمها إلى المنشأة )أ(، وبالتالي تقوم 5.333× وحدة عملة  536وحدة عملة ) 536.333

 534.333 –وحدة عملة  536.333وحدة عملة ) 8.333المنشأة )ب( بتوريد قيمة مبلغ صافي 
وحدة  536وحدة عملة /  8.333من األسهم ) 52.7وحدة عملة( من األسهم إلى المنشأة )أ(. أي 

 عملة(. 
 

  وحدة عملة 8.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه
 وحدة عملة 8.333  األصل اآلجل له   

 

 لتسجيل تسوية العقد اآلجل. 
 

 مقابل األسهم )إجمالي التسوية المادية()ج(  النقد 
 

 

ستالم عدد ثابت  1مثال  لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت وا 
من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ(. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( سابقًا، فإن سعر كل سهم 

وحدة عملة. وتبعًا لذلك، يكون لدى المنشأة )أ(  534واحدة ثابت عند ستدفعه المنشأة )أ( في السنة ال
(  ولدى 5.333× وحدة عملة  534وحدة عملة من النقد إلى المنشأة )ب( ) 534.333بدفع  إلتزام

من أسهم المنشأة )أ( المتداولة إلى المنشأة )أ( في سنة واحدة. وتقوم  5333بتوريد  إلتزامالمنشأة )ب( 
 ( بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية:المنشأة )أ

 

 8×82فبراير  0
  وحدة عملة 533.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه

 وحدة عملة 533.333  لتزاماإل له
 

وحدة عملة  533.333وحدة عملة في سنة واحدة بقيمتها الحالية  534.333بتوريد  لتزاملتسجيل اإل
 "(.64 "تطبيق، الفقرة 37)راجع معيار المحاسبة الدولي  مخصومة بإستخدام سعر الفائدة المالئم

 

  8×82ديسمبر  30
  وحدة عملة 3.663 مصروف الفائدة منه

 وحدة عملة 3.663  لتزاماإل له
 

 األسهم.  إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائدة الفعلية على اإل وفقاً لتستحق الفائدة 
 

  3×82يناير  30
  حدة عملةو  343 مصروف الفائدة منه

 وحدة عملة 343  لتزاماإل له
 

 األسهم. إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائدة الفعلية على اإل وفقاً لتستحق الفائدة 
 

وحدة عملة نقدًا إلى المنشأة )ب( وتقوم المنشأة )ب( بتوريد  534.333تقوم المنشأة )أ( بتوريد 
 من أسهم المنشأة )أ( إلى المنشأة )أ(.  5.333

 

  وحدة عملة 534.333  لتزاماإل همن
 وحدة عملة 534.333  النقد له

 

 أسهم المنشأة )أ( مقابل النقد.  إستردادب لتزاملتسجيل تسوية اإل
 



 العرض المالية: األدوات

   5338 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 )د(  خيارات التسوية
 

)مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد  ةإن وجود خيارات التسوي 6مثال 
ذا كان احد بدائل إلتزامعقد إعادة الشراء اآلجل أصاًل أو باألسهم( ينتج عنه إعتبار  ًا ماليًا. وا 

التعاقدي  لتزاملإل إلتزامالتسوية هو مبادلة النقد باألسهم ))ج( أعاله(، تعترف المنشأة )أ( ب
بتوريد النقد، كما هو موضح في )ج( أعاله. خالفًا لذلك، تحاسب المنشأة )أ(العقد اآلجل على 

 أنه مشتقة.
 

 

 : العقود اآلجلة لبيع األسهم 8المثال 
 

يوضح المثال قيود دفتر اليومية لعقود البيع اآلجلة على أسهم المنشأة الخاصة والتي سيتم  9مثال  
تسويتها )أ( بصافي النقد، )ب( صافي األسهم، )ج( أو من خالل إستالم النقد مقابل األسهم. 

( أدناه(. ولتبسيط الشرح، فإنه من المفترض عدم ويناقش أيضًا تأثير خيارات التسوية )راجع )د
وجود أرباح أسهم مدفوعة على األسهم األساسية )أي أن "العائد المسجل" هو صفر( وبالتالي 
فإن القيمة الحالية للسعر اآلجل تساوي السعر الفوري عندما تكون القيمة العادلة للعقد اآلجل 

جلة على أنها الفرق بين سعر األسهم في السوق هي صفر. وتم حساب القيمة العادلة للعقد اآل
 والقيمة الحالية لسعر آجل ثابت.

 

 اإلفتراضات
 

 8×83فبراير  5 تاريخ العقد
 3×83يناير  35 تاريخ اإلستحقاق

 وحدة عملة  533 8×83فبراير  5سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 553 8×83ديسمبر  35سعر السوق لكل سهم في 

 وحدة عملة 536 3×83يناير  35ق لكل سهم في سعر السو 
 وحدة عملة 534 3×83يناير  35السعر اآلجل الثابت الذي سيتم إستالمه في 

 وحدة عملة 533 8×83فبراير  5القيمة الحالية للسعر اآلجل في 
  5.333 عدد األسهم بموجب العقد اآلجل
 ة عملةوحد 3 8×83فبراير  5القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
 ( وحدة عملة6.333) 8×83ديسمبر  35القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
 ( وحدة عملة8.333) 3×83يناير  35القيمة العادلة للعقد اآلجل في 

 

 النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد( (أ)
 

من  5.333دلة ، تبرم المنشأة )أ( عقدًا مع المنشأة )ب( لدفع القيمة العا8338فبراير  5في  2مثال 
مقابل دفعة نقدية  8333يناير  35األسهم العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ( إعتبارًا من 

. وسيتم 8333يناير  35وحدة عملة لكل سهم( في  534وحدة عملة )أي  534.333تساوي 
 تسوية العقد بصافي النقد. وتسجل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومية التالية:
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  8×82 فبراير 0
 

 ال يطلب أي قيد ألن القيمة العادلة للمشتقة هي صفر ولم يتم دفع أو إستالم أي نقد.
 

  8×82ديسمبر  30
  وحدة عملة 6.333 الخسارة منه

 وحدة عملة 6.333  اآلجل لتزاماإل له
 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة للعقد اآلجل.
 

  3×82يناير  30
  وحدة عملة 4.333 اآلجل لتزاماإل منه
 وحدة عملة 4.333  الربح له

 

 –وحدة عملة  6.333وحدة عملة =  4.333لتسجيل اإلرتفاع في القيمة العادلة للعقد اآلجل )أي 
 وحدة عملة(. 8.333

 
وحدة عملة إلى المنشأة )أ( والمنشأة  534.333يتم تسوية العقد بصافي النقد. المنشأة )ب( ملزمة بتوريد 

( إلى المنشأة )ب(، وبالتالي تدفع 5.333× وحدة عملة  536وحدة عملة ) 536.333توريد )أ( ملزمة ب
 وحدة عملة إلى المنشأة )ب(. 8.333المنشأة )أ( مبلغ صافي 

 
  وحدة عملة 8.333 اآلجل  لتزاماإل منه

 وحدة عملة 8.333  النقد له
 

 لتسجيل تسوية العقد اآلجل. 
 صافي األسهم(األسهم مقابل األسهم )تسوية   (ب)

 

لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي األسهم بداًل من صافي النقد.   7مثال
 وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة)أ( هي نفسها المبينة في )أ( بإستثناء:

 

  3×82يناير  30
 

 534وحدة عملة ) 534.333قيمته   يتم تسوية العقد بصافي األسهم. ولدى المنشأة )أ( حق بإستالم ما
لتزام( من أسهمها و 5.333× وحدة عملة  × وحدة عملة  536وحدة عملة ) 536.333بتوريد ما قيمته  ا 

وحدة  8.333( من أسهمها إلى المنشأة )ب(، وبالتالي تقوم المنشأة )أ( بتوريد قيمة مبلغ صافي 5.333
من  52.7من أسهمها إلى المنشأة )ب(، أي  وحدة عملة( 534.333 –وحدة عملة  536.333عملة )
 وحدة عملة(.  536وحدة عملة /  8.333األسهم )

 

  وحدة عملة 8.333 اآلجل  لتزاماإل منه
 وحدة عملة 8.333  حقوق الملكيةصافي األصول/ له

 

 لتسجيل تسوية العقد اآلجل. ويعامل إصدار األسهم المنشأة الخاصة على أنه معاملة حقوق ملكية.
 

 األسهم مقابل النقد )إجمالي التسوية المادية(  (ج)
 

لنفترض نفس الحقائق كما في )أ(، بإستثناء أن التسوية ستتم بإستالم مبلغ نقدي ثابت وتوريد   53مثال
عدد ثابت من األسهم المنشأة الخاصة. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعاله، فإن سعر 



 العرض المالية: األدوات

   5334 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

وحدة عملة. وتبعًا لذلك، فإن لدى  534احدة ثابت عند كل سهم ستدفعه المنشأة )أ( في سنة و 
لتزام( و 5.333× وحدة عملة  534وحدة عملة من النقد ) 534.333المنشأة )أ( حق بإستالم   ا 

 من أسهمها في سنة واحدة. وتقوم المنشأة )أ( بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية:5333بتوريد 
 

  8×82فبراير  0
 

فبراير. ولم يتم دفع أو إستالم أي نقد ألن القيمة العادلة األولية  5في  لم يتم تسجيل أي قيود
للعقد اآلجل هي صفر. ويحقق العقد اآلجل لتوريد عدد ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( 
مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر تعريف أداة حقوق الملكية ألنه ال يمكن تسويتها 

 ابل النقد.بغير توريد األسهم مق
 

  8×82ديسمبر  30
 

ديسمبر ألنه لم يتم دفع أو إستالم أي نقد وألن العقد لتوريد عدد  35لم يتم تسجيل أي قيود في 
ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق الملكية 

 الخاصة بالمنشأة. 
 

 3×82يناير  30
 

من  5.333وحدة عملة نقدًا وتورد  534.333ستلم المنشأة )أ( ، ت8333يناير  35في 
 األسهم.

 

  وحدة عملة 534.333 النقد  منه
 وحدة عملة 534.333  حقوق الملكيةصافي األصول/ له    

 
 لتسجيل تسوية العقد اآلجل. 

 

 خيارات التسوية )د(     

سهم، أو من خالل مبادلة النقد )مثل صافي النقد، صافي األ ةإن وجود خيارات التسوي 55مثال
ًا ماليًا. وهو ال يحقق تعريف أداة إلتزامباألسهم( ينتج عنه إعتبار عقد الشراء اآلجل أصاًل أو 

حقوق الملكية ألنه ال يمكن تسويته إال بأن تعيد المنشأة )أ( شراء عدد ثابت من أسهمها 
ف المنشأة )أ( باألصل أو الخاصة مقابل دفع مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر. وتعتر 

المشتق، كما هو موضح في )أ( و)ب( أعاله. ويعتمد إدراج قيد المحاسبة عند التسوية  لتزاماإل
 على كيفية تسوية العقد الفعلية.

 

 : خيار الشراء لألسهم التي تم شراؤها3المثال 

على األسهم الخاصة  يوضح هذا المثال قيود دفتر اليومية لحق خيار الشراء الذي تم شراؤه 58مثال
بالمنشأة والذي سيتم تسويته )أ( بصافي النقد، )ب( صافي األسهم، )ج( أو من خالل توريد 

  راجع )د( أدناه. -النقد مقابل األسهم الخاصة بالمنشأة. ويناقش أيضًا تأثير خيارات التسوية 
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 اإلفتراضات
 

 8×83فبراير  5 تاريخ العقد
)الشروط األوروبية، أي  3×83يناير  35 تاريخ الممارسة

أنه يمكن ممارستها فقط في تاريخ 
 اإلستحقاق(

 المنشأة التي تقوم باإلبالغ )المنشأة )أ(( مالك حق الممارسة
 وحدة عملة  533 8×83فبراير  5سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 534 8×83ديسمبر  35سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 534 3×83اير ين 35سعر السوق لكل سهم في 

 وحدة عملة 538 3×83يناير  35سعر الممارسة الثابت الواجب دفعه في 
  5.333 عدد األسهم بموجب عقد الخيار

 وحدة عملة 1.333 8×83فبراير  5القيمة العادلة للخيار في 
 وحدة عملة 3.333 8×83ديسمبر  35القيمة العادلة في للخيار 

 وحدة عملة 8.333 3×83يناير  35لخيار القيمة العادلة في ل
 

 )أ( النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد(
 

، تبرم المنشأة )أ( عقدًا مع المنشأة )ب( يلزم المنشأة )ب( بالتوريد، 8×83فبراير  5في  53مثال
ة من األسهم العادية الخاصة بالمنشأ 5333ويعطي المنشأة )أ( الحق بإستالم القيمة العادلة 

لكل سهم(  538وحدة عملة من النقد )أي  538.333مقابل  8333يناير  35)أ( إعتبارًا من 
ذا لم 3×83يناير  35في  ، إذا مارست المنشأة )أ( الحق. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. وا 

 تمارس المنشأة )أ( حقها، فال تتم أي دفعات. وتسجل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومية التالية:
 

 8×82فبراير  0
 

وحدة عملة.  533هو  8×83فبراير  5يكون سعر السهم عندما يتم اإلتفاق على العقد في 
وحدة عملة، والتي تدفعها  1.333هي 8×83فبراير 5والقيمة العادلة األولية لعقد الخيار في 

ر قيمة المنشأة )أ( إلى المنشأة )ب( نقدًا في ذلك التاريخ. وفي ذلك التاريخ، ال يكون للخيا
وحدة عملة يتجاوز سعر السوق لكل  538سعر الممارسة   نجوهرية، بل قيمة زمنية فقط، أل

يًا للمنشأة )أ( أن تمارس الخيار. إقتصادوحدة عملة ولذلك يكون من غير المجدي  533سهم 
 وبمعنى آخر، يكون سعر خيار الشراء أعلى من سعر السوق.

 

  لةوحدة عم 1.333 أصل خيار الشراء  منه

 وحدة عملة 1.333  النقد له    
 

 بخيار الشراء المشترى.  عترافلإل
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  8×82ديسمبر  30

نخفضت القيمة العادلة  534، إرتفع سعر السوق لكل سهم إلى 8×83ديسمبر 35في  وحدة عملة. وا 
وحدة عملة هي القيمة الجوهرية  8.333وحدة عملة، والتي يكون منها  3333لخيار الشراء إلى 

وحدة عملة هي القيمة الزمنية  5.333(، وتكون 5.333× وحدة عملة[  538 –وحدة عملة 534])
 المتبقية.  

 

  وحدة عملة 8.333 الخسارة منه
 وحدة عملة 8.333  أصل خيار الشراء  له     

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة لخيار الشراء. 
 

  3×82يناير  30

نخفضت القيمة العادلة  534ال سعر السوق لكل سهم هو ، ال يز 3×83ديسمبر  35في وحدة عملة. وا 
وحدة  538 –وحدة عملة  534وحدة عملة، والتي تكون كلها قيمة جوهرية )] 8333لخيار الشراء إلى 

 (، ألنه لم يتبقى أي قيمة زمنية. 5.333× عملة[ 
 

  وحدة عملة 5.333 الخسارة منه
 وحدة عملة 5.333  أصل خيار الشراء  له    

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة لخيار الشراء.
 

وفي نفس اليوم، تمارس المنشأة )أ( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي النقد. والمنشأة )ب( ملزمة 
وحدة  538.333( إلى المنشأة )أ( مقابل  5.333× وحدة عملة  534وحدة عملة ) 534.333بتوريد 
( من المنشأة )أ(، وبالتالي تستلم المنشأة )أ( مبلغ صافي يعادل 5.33× عملة  وحدة 538عملة )
 وحدة عملة.  8.333

 
  وحدة عملة 8.333 النقد منه

 وحدة عملة 8.333  أصل خيار الشراء  له     
 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 األسهم مقابل األسهم )التسوية بصافي األسهم( (ب)
 

حقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي األسهم بداًل من صافي النقد. لنفترض نفس ال 54مثال 
تكون قيود دفتر اليومية للمنشأة )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ( أعاله، بإستثناء تسجيل تسوية عقد 

 -الخيار على النحو التالي:
 

  3×82يناير  30

د بصافي األسهم. المنشأة )ب( ملزمة بتوريد ما قيمته تمارس المنشأة )أ( خيار الشراء ويتم تسوية العق
( من أسهم المنشأة )أ( إلى المنشأة )أ( مقابل ما 5.333 ×وحدة عملة  534وحدة عملة ) 534.333

( من أسهم المنشأة )أ(، وبالتالي تقوم 5.333 ×وحدة عملة  538وحدة عملة ) 538.333قيمته 
وحدة عملة من األسهم إلى المنشأة )أ(، أي  8.333ادل المنشأة )ب( بتوريد قيمة مبلغ صافي يع

 وحدة عملة(. 534وحدة عملة /  8.333من األسهم ) 57.8
 

  وحدة عملة 8.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه
 وحدة عملة 8.333  أصل خيار الشراء  له    

)أي عدم وجود ربح أو لتسجيل تسوية عقد الخيار. تحاسب التسوية على أنها معاملة أسهم خزينة 
 خسارة(
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 النقد مقابل األسهم )إجمالي التسوية المادية( (ج)

 
لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بإستالم عدد ثابت من األسهم ودفع مبلغ  51مثال

يكون  نقدي ثابت، إذا قامت المنشأة )أ( بممارسة الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعاله،
وحدة عملة. وتبعًا لذلك، لدى المنشأة )أ( حق بإستالم  538سعر الممارسة لكل سهم ثابتًا عند 

 ×وحدة عملة  538وحدة عملة ) 538.333من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ( مقابل  5.333
يل قيود دفتر اليومية ( من النقد، إذا قامت المنشأة )أ( بممارسة الخيار. وتقوم المنشأة )أ( بتسج5.333
  التالية:

 

  8×82فبراير  0

  وحدة عملة 1.333 حقوق الملكية منه
 وحدة عملة 1.333  النقد له    

 

لتسجيل النقد المدفوع مقابل الحق بإستالم األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( في سنة واحدة مقابل سعر 
 ة. بالعالوة المدفوعة في حقوق الملكي عترافثابت. ويتم اإل

 

  8×82ديسمبر  30

ديسمبر ألنه لم يتم دفع أو إستالم أي نقد وألن العقد الذي يعطي الحق  35لم يتم تسجيل أية قيود في 
بإستالم عدد ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق 

 الملكية الخاصة بالمنشأة. 

 
  3×82يناير  30

من  5.333شأة )أ( خيار الشراء ويتم تسوية العقد باإلجمالي. المنشأة )ب( ملزمة بتوريد تمارس المن
 وحدة عملة من النقد.  538.333أسهم المنشأة )أ( مقابل 

 
  وحدة عملة 538.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه

 وحدة عملة538.333  النقد له     
 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار.
 

 يةخيارات التسو  (د)
 

)مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم( ينتج  ةإن وجود خيارات التسوي 56مثال 
عنه إعتبار خيار الشراء أصاًل ماليًا. وهو ال يحقق تعريف أداة حقوق الملكية ألنه ال يمكن تسويته إال 

ل دفع مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي بأن تعيد المنشأة )أ( شراء عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقاب
آخر. وتعترف المنشأة )أ( باألصل المشتق، كما هو موضح في )أ( و)ب( أعاله. ويعتمد تسجيل قيد 

 المحاسبة على التسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية. 
 

 : خيار الشراء لألسهم المكتوبة4المثال 

خيار الشراء المكتوب على األسهم الخاصة بالمنشأة والتي سيتم  ملتزايوضح المثال قيود دفتر اليومية إل 59مثال 
تسويتها )أ( بصافي النقد، )ب( بصافي األسهم، )ج( أو من خالل توريد النقد مقابل األسهم. ويناقش 

 أيضًا تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(. 
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 اإلفتراضات
 8×83فبراير  5 تاريخ العقد

)الشروط األوروبية،  3×83ناير ي 35 تاريخ الممارسة
أي أنه يمكن ممارستها فقط في تاريخ 

 اإلستحقاق(
 الطرف المقابل )المنشأة )ب(( مالك حق الممارسة

 وحدة عملة  533 8×83فبراير  5سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 534 8×83ديسمبر  35سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 534 3×83يناير  35سعر السوق لكل سهم في 

يناير  35سعر الممارسة الثابت الواجب إستالمه في 
83×3 

 وحدة عملة 538

  5.333 عدد األسهم بموجب عقد الخيار
 وحدة عملة 1.333 8×83فبراير  5القيمة العادلة للخيار في 
 وحدة عملة 3.333 8×83ديسمبر  35القيمة العادلة للخيار في 
 وحدة عملة 8.333 3×83يناير  35ي القيمة العادلة للخيار ف

 

 النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد( (أ)
 

)أ( أعاله بإستثناء أن لدى المنشأة )أ(خيار شراء مكتوب على 3لنفترض نفس الحقائق كما في المثال  52مثال 
، تبرم 8×83فبراير  5أسهمها الخاصة بداًل من أن تكون قد إشترت خيار شراء عليها. وتبعًا لذلك، في 

بدفع  إلتزامالمنشأة )أ( عقدًا مع المنشأة )ب( يعطي المنشأة )ب( الحق باإلستالم وعلى المنشأة )أ( 
مقابل  3×83يناير  35من األسهم العادية الخاصة بالمنشأة )أ( إعتبارًا من  5.333القيمة العادلة 

، إذا قامت 3×83اير ين 35لكل سهم( في  538وحدة عملة )أي  538.333دفعة نقدية تساوي 
المنشأة )ب( بممارسة الخيار. سيتم تسوية العقد بصافي النقد. إذا لم تمارس المنشأة )ب( الحق، فال 

 توجد أي دفعات. وتسجل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومية التالية:
 

  8×82فبراير  0

  وحدة عملة 1.333 النقد منه
 ملةوحدة ع 1.333  خيار الشراء  إلتزام له    

 

 بخيار الشراء المكتوب. عترافلإل
 

  8×82ديسمبر  30

  وحدة عملة 8.333 خيار الشراء  إلتزام منه
 وحدة عملة 8.333  الربح له    

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة لخيار الشراء.
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  3×82يناير  30

  وحدة عملة 5.333 خيار الشراء  إلتزام منه
 دة عملةوح 5.333  الربح له   

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة للخيار.
 

في نفس اليوم، تمارس المنشأة )ب( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي النقد. المنشأة )أ( ملزمة 
وحدة  538.333( إلى المنشأة )ب( مقابل  5.333 ×وحدة عملة  534وحدة عملة ) 534.333بتوريد 
( من المنشأة )ب(، وبالتالي تدفع المنشأة )أ( مبلغ صافي يعادل 5.333 ×وحدة عملة  538عملة )
 وحدة عملة.  8.333

 

  وحدة عملة 8.333 خيار الشراء   إلتزام منه
 وحدة عملة 8.333  النقد له    

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 األسهم مقابل األسهم )تسوية بصافي األسهم(   (ب)

في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي األسهم بداًل من صافي النقد. لنفترض نفس الحقائق كما  57مثال 
وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ(، بإستثناء تسجيل تسوية عقد الخيار، 

 كما يلي: 
 

  3×82يناير  30

)أ( ملزمة بتوريد ما قيمته  تمارس المنشأة )ب( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي األسهم. المنشأة
( من أسهم المنشأة )أ( إلى المنشأة )ب( مقابل ما 5.333 ×وحدة عملة  534وحدة عملة ) 534.333
( من أسهم المنشأة )أ(، وبالتالي تقوم 5.333 ×وحدة عملة  538وحدة عملة ) 538.333قيمته  

 57.8األسهم إلى المنشأة )ب(، أي  وحدة عملة من 8.333المنشأة )أ( بتوريد قيمة مبلغ صافي يعادل 
 وحدة عملة(. 534وحدة عملة /  8.333من األسهم )

 

  وحدة عملة 8.333 خيار الشراء   إلتزام منه
 وحدة عملة 8.333  حقوق الملكية صافي األصول/ له     

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. تحاسب التسوية على أنها معاملة حقوق ملكية. 
 

 األسهم )إجمالي التسوية المادية( النقد مقابل  (ج)

ستالم مبلغ  83مثال  لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بتوريد عدد ثابت من األسهم وا 
نقدي ثابت، إذا مارست المنشأة )ب( الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعاله، يكون سعر 

 5.333حدة عملة. وتبعًا لذلك، لدى المنشأة )ب( حق بإستالم و  538الممارسة لكل سهم ثابتًا على 
 ×وحدة عملة  538وحدة عملة ) 538.333من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ( مقابل 

( من النقد، إذا قامت المنشأة )ب( بممارسة الخيار. وتقوم المنشأة )أ( بتسجيل قيود دفتر 5.333
 -اليومية التالية:

 

  8×82فبراير  0

  وحدة عملة 1.333 النقد منه
 وحدة عملة 1.333  حقوق الملكيةصافي األصول/ له    

 

بتوريد عدد ثابت األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( في سنة واحدة  لتزاملتسجيل النقد المستلم مقابل اإل
فقد ينتج عن  بالعالوة المستلمة في حقوق الملكية. وبناءًا على الممارسة، عترافبسعر ثابت. ويتم اإل

 الشراء إصدار عدد ثابت من األسهم مقابل مبلغ نقدي ثابت. 



 العرض المالية: األدوات

   5353 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

  8×82ديسمبر  30

ديسمبر ألنه لم يتم دفع أو إستالم أي نقد وألن العقد بتوريد عدد  35لم يتم تسجيل أي قيد في 
 ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق الملكية

 الخاصة بمنشأة. 
 

  3×82يناير  30

تمارس المنشأة )ب( خيار الشراء ويتم تسوية العقد باإلجمالي. المنشأة )أ( ملزمة بتوريد 
 وحدة عملة من النقد.  538.333من األسهم مقابل  5.333

 

  وحدة عملة 538.333 النقد منه
 وحدة عملة538.333  حقوق الملكيةصافي األصول/ له      

 

 يل تسوية عقد الخيار.لتسج
 

 خيارات التسوية)د( 
 

)مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد  ةإن وجود خيارات التسوي 85مثال 
ًا ماليًا. وهو ال يحقق تعريف أداة حقوق الملكية إلتزامباألسهم( ينتج عنه إعتبار خيار الشراء 

ددًا ثابتًا من أسهمها الخاصة مقابل إستالم مبلغ ألنه يمكن تسويته بأن تصدر المنشأة )أ( ع
المشتق، كما هو موضح في  لتزامنقدي ثابت أو أصل مالي آخر. وتعترف المنشأة )أ( باإل

 )أ( و)ب( أعاله. ويعتمد تسجيل قيد المحاسبة للتسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية. 
 

 خيار الشراء المشترى على األسهم :1المثال 
 

يوضح المثال قيود دفتر اليومية لخيار البيع المشترى على األسهم الخاصة بالمنشأة والتي  88مثال 
سيتم تسويتها )أ( بصافي النقد، )ب( بصافي األسهم، )ج( أو من خالل توريد النقد مقابل 

  األسهم. ويناقش أيضًا تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(.

 



 العرض المالية: األدوات
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 اإلفتراضات
 8×83براير ف 5 تاريخ العقد

)الشروط األوروبية،  3×83يناير  35 تاريخ الممارسة
أي أنه يمكن ممارستها فقط في تاريخ 

 اإلستحقاق(
 المنشأة التي تقوم باإلبالغ )المنشأة )أ(( مالك حق الممارسة

 وحدة عملة  533 8×83فبراير  5سعر السوق لكل سهم في 
 حدة عملةو  71 8×83ديسمبر  35سعر السوق لكل سهم في 
 وحدة عملة 71 3×83يناير  35سعر السوق لكل سهم في 

يناير  35سعر الممارسة الثابت الواجب إستالمه في 
83×3 

 وحدة عملة 72

  5.333 عدد األسهم بموجب عقد الخيار
 وحدة عملة 1.333 8×83فبراير  5القيمة العادلة للخيار في 
 وحدة عملة 4.333 8×83ديسمبر  35القيمة العادلة في للخيار 
 وحدة عملة 3.333 3×83يناير  35القيمة العادلة في للخيار 

 
 )أ( النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد(

 

، تبرم المنشأة )أ( عقدًا مع المنشأة )ب( يعطي المنشأة )أ( حق البيع، ويلزم 8338فبراير  5في  83مثال 
من األسهم العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ( إعتبارًا  5.333المنشأة )ب( بشراء القيمة العادلة 

، 8333يناير  35لكل سهم( في  72وحدة عملة )أي  72.333بسعر تنفيذ  8333يناير  35من 
إذا قامت المنشأة )أ( بممارسة الحق. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. إذا لم تمارس المنشأة )أ( 

 -ل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومية التالية:حقها، فال توجد أي دفعات. وتسج
 

 8×82فبراير  0

وحدة عملة. والقيمة  533هو  8×83فبراير  5يكون السعر لكل سهم عندما يتم اإلتفاق على العقد في 
وحدة عملة، والتي تدفعها المنشأة )أ( إلى  1.333هي  8×83فبراير  5العادلة األولية لعقد الخيار في 

ًا في ذلك التاريخ. وفي ذلك التاريخ، ال يكون للخيار قيمة جوهرية، بل قيمة زمنية المنشأة )ب( نقد
وحدة عملة. ولذلك  533وحدة عملة أقل من سعر السوق لكل سهم  72فقط، ألن سعر الممارسة 
يًا للمنشأة )أ( أن تمارس الخيار. وبمعنى آخر، يكون سعر خيار البيع إقتصاديكون من غير المجدي 

 سعر السوق. أعلى من
 

  وحدة عملة 1.333 أصل خيار البيع  منه
 وحدة عملة 1.333  النقد له     

 

 بخيار البيع الذي تم شراؤه.  عترافلإل
 



 العرض المالية: األدوات

   5358 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

  8×82ديسمبر  30

نخفضت القيمة العادلة  71، إنخفض سعر السوق لكل سهم إلى 8×83ديسمبر  35في  وحدة عملة. وا 
 –وحدة عملة  72وحدة عملة هي قيمة جوهرية )] 3.333منها وحدة عملة،  4.333لخيار البيع إلى 

 وحدة عملة.  5.333(، وتكون القيمة الزمنية المتبقية هي 5.333 ×وحدة عملة[  71
 

  وحدة عملة 5.333 الخسارة منه
 وحدة عملة 5.333  أصل خيار البيع  له     

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة لخيار البيع. 
 

  3×82اير ين 30

نخفضت القيمة العادلة  71، ال يزال سعر السوق لكل سهم هو 3×83ديسمبر  35في  وحدة عملة. وا 
وحدة  71 –وحدة عملة  72وحدة عملة، والتي تكون كلها قيمة جوهرية )] 3.333لخيار البيع إلى 

 (، ألنه لم يتبقى أي قيمة زمنية. 5.333 ×عملة[ 
 

  وحدة عملة 5.333 الخسارة منه
 وحدة عملة 5.333  أصل خيار البيع     له     

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة للخيار.
 

في نفس اليوم، تمارس المنشأة )أ( خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي النقد. المنشأة )ب( ملزمة 
 71حدة عملة )و  71.333وحدة عملة إلى المنشأة )أ( والمنشأة )أ( ملزمة بتوريد  72.333بتوريد 

 3.333( إلى المنشأة )ب(، وبالتالي تدفع المنشأة )ب( مبلغ صافي يعادل 5.333 ×وحدة عملة 
 وحدة عملة إلى المنشأة )أ(. 

 

  وحدة عملة 3.333 النقد منه
 وحدة عملة 3.333  أصل خيار البيع     له     

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 وية بصافي األسهم()ب( األسهم مقابل األسهم )التس
 

لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي األسهم بداًل من صافي النقد.  84مثال 
 -وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ( أعاله، بإستثناء:

 

  3×82يناير  30
د بصافي األسهم. وفعليًا، تكون المنشأة )ب( ملزمة تمارس المنشأة )أ( خيار البيع ويتم تسوية العق

وحدة عملة من أسهم المنشأة )أ( إلى المنشأة )أ(، والمنشأة )أ( ملزمة بتوريد  72.333بتوريد ما قيمته 
( إلى المنشأة )ب(، وبالتالي 5.333 ×وحدة عملة  71وحدة عملة من أسهمها ) 71.333ما قيمته 

 35.6وحدة عملة من األسهم إلى المنشأة )أ(، أي  3.333ة مبلغ صافيتقوم المنشأة )ب( بتوريد قيم
 وحدة عملة(.  71وحدة عملة /  3.333من األسهم )

 

  وحدة عملة 3.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه
 وحدة عملة 3.333  أصل خيار البيع    له     

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار.
 



 العرض المالية: األدوات
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 التسوية المادية( )ج( النقد مقابل األسهم )إجمالي
 

لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بإستالم مبلغ نقدي ثابت وتوريد عدد ثابت  81مثال 
من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ(، إذا قامت المنشأة )أ( بممارسة الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( 

وحدة عملة. وتبعًا لذلك، فإن المنشأة )ب(  72تًا عند و)ب( أعاله، يكون سعر الممارسة لكل سهم ثاب
وحدة عملة(  مقابل  72×5.333وحدة عملة من النقد إلى المنشأة )أ(  )ناقص  72.333ملزمة بدفع 

من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ(، إذا قامت المنشأة )أ( بممارسة الخيار. وتقوم  5.333
 اليومية التالية: المنشأة )أ( بتسجيل قيود دفتر

 
  8×82فبراير  0

  وحدة عملة 1.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه
 وحدة عملة 1.333  النقد        له      

 
لتسجيل النقد المستلم مقابل الحق بتوريد األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( في سنة واحدة مقابل سعر ثابت. 

في حقوق الملكية. وبناءًا على الممارسة، ينتج عنها إصدار بالعالوة المدفوعة مباشرة  عترافويتم اإل
 لعدد ثابت من األسهم مقابل سعر ثابت.

 
  8×82ديسمبر  30

ديسمبر ألنه لم يتم دفع أو إستالم أي نقد وألن العقد بتوريد عدد ثابت  35لم يتم تسجيل أي قيد في 
تعريف أداة حقوق الملكية الخاصة  من األسهم الخاصة بالمنشأة )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق

 بالمنشأة )أ(. 
 

  3×82يناير  30
تمارس المنشأة )أ( خيار التداول ويتم تسوية العقد باإلجمالي. تكون المنشأة )ب( ملزمة بتوريد  

 من األسهم. 5.333وحدة عملة نقدًا إلى المنشأة )أ( مقابل  72.333
 

  وحدة عملة 72.333 النقد منه
 وحدة عملة 72.333  في األصول/حقوق الملكيةصا   له    

 
 لتسجيل تسوية عقد الخيار.

 
 )د( خيارات التسوية

)مثل صافي النقد أو صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم( ينتج  ةإن وجود خيارات التسوي 86مثال 
لكية ألنه يمكن تسويته بأن عنه إعتبار خيار البيع أصاًل ماليًا. وهو ال يحقق تعريف أداة حقوق الم

تصدر المنشأة )أ( عددًا ثابتًا من أسهمها الخاصة مقابل إستالم مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر. 
وتعترف المنشأة )أ( باألصل المشتق، كما هو موضح في )أ( و)ب( أعاله. ويعتمد تسجيل قيد 

 المحاسبة للتسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية.
 

 : خيار البيع لألسهم المكتوبة6المثال 
يوضح هذا المثال قيود دفتر اليومية لخيار البيع المكتوب على األسهم الخاصة بالمنشأة والتي سيتم  89مثال 

تسويتها )أ( بصافي النقد، )ب( صافي األسهم، )ج( أو من خالل توريد النقد مقابل األسهم. ويناقش 
 أدناه(.  أيضًا تأثير خيارات التسوية )راجع )د(

 



 العرض المالية: األدوات

   5354 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 اإلفتراضات 
 

 8×83فبراير  5 تاريخ العقد
)الشروط األوروبية، أي  3×83يناير  35 تاريخ الممارسة

أنه يمكن ممارستها فقط في تاريخ 
 اإلستحقاق(

 الطرف المقابل )المنشأة )ب(( مالك حق الممارسة
 وحدة عملة    533 8×83فبراير  5سعر السوق لكل سهم في 

 وحدة عملة     71 8×83ديسمبر  35كل سهم في سعر السوق ل
 وحدة عملة     71 3×83يناير  35سعر السوق لكل سهم في 

يناير  35سعر الممارسة الثابت الواجب دفعه في 
83×3 

 وحدة عملة     72

 وحدة عملة     71 8×83فبراير  5القيمة الحالية لسعر الممارسة في 
 5.333 عدد األسهم بموجب عقد الخيار

 وحدة عملة 1.333 8×83فبراير  5القيمة العادلة للخيار في 
 وحدة عملة 4.333 8×83ديسمبر  35القيمة العادلة في للخيار 
 وحدة عملة 3.333 3×83يناير  35القيمة العادلة في للخيار 

 

 )أ( النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد( 
 

)أ( أعاله بإستثناء أن لدى المنشأة )أ( خيار بيع مكتوب على 1المثال  لنفترض نفس الحقائق كما في  82مثال 
 8×83فبراير  5أسهمها الخاصة بداًل أن يكون لديها خيار بيع مشترى على أسهمها. وتبعًا لذلك، في 

، تبرم المنشأة )أ( عقدًا مع المنشأة )ب( يعطي المنشأة )ب( حق باإلستالم ويلزم المنشأة )أ( بدفع 
مقابل  3×83يناير  35من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة )أ( إعتبارًا من  5.333العادلة  القيمة

، إذا قامت 3×83يناير  35وحدة عملة لكل سهم( في  72وحدة عملة من النقد )يعني ذلك  72.333
حقها، فال المنشأة )ب( بممارسة الخيار. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. إذا لم تمارس المنشأة )ب( 

 توجد أي دفعات. وتسجل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومية التالية:
 

  8×82فبراير  0
  وحدة عملة 1.333 النقد منه
 وحدة عملة 1.333  خيار البيع  إلتزام     له    
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 بخيار البيع المكتوب. عترافلإل
 

  8×82ديسمبر  30
  وحدة عملة 5.333 خيار البيع  إلتزام منه
 وحدة عملة 5.333  الربح له    

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة لخيار البيع.
 

  3×82يناير  30
 

  وحدة عملة 5.333 خيار البيع  إلتزام منه
 وحدة عملة 5.333  الربح له     

 

 لتسجيل اإلنخفاض في القيمة العادلة لخيار البيع.
 

ع ويتم تسوية العقد بصافي النقد. تكون المنشأة )أ( وفي نفس اليوم، تمارس المنشأة )ب( خيار البي
 71.333وحدة عملة إلى المنشأة )ب( وتكون المنشأة )ب( ملزمة بتوريد  72.333ملزمة بتوريد 
وحدة  3.333( من المنشأة )أ(، وبالتالي تدفع المنشأة )أ( مبلغ صافي 5.333 × 71وحدة عملة )

 عملة إلى المنشأة )ب(. 
 

  وحدة عملة 3.333 ار البيع خي إلتزام منه
 وحدة عملة 3.333  النقد له    

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 )ب( األسهم مقابل األسهم )التسوية بصافي األسهم(
لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي األسهم بداًل من صافي النقد.  87مثال  

 -للمنشأة )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ(، بإستثناء ما يلي:وتكون قيود دفتر اليومية 
 

  3×82يناير  30
تمارس المنشأة )ب( خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي األسهم. فعليًا، تكون المنشأة )أ( ملزمة 

وحدة عملة من األسهم إلى المنشأة )ب( ، والمنشأة )ب( ملزمة بتوريد ما  72.333بتوريد ما قيمته 
( إلى المنشأة )أ(، 5.333 ×وحدة عملة  71وحدة عملة من أسهم المنشأة )أ( ) 71.333مته قي

وحدة عملة من أسهم المنشأة )أ( إلى  3.333وبالتالي تقوم المنشأة )أ( بتوريد قيمة مبلغ صافي 
 (. 71/  3.333من األسهم ) 35.6المنشأة )ب(، أي 

 

  وحدة عملة 3.333 خيار البيع  إلتزام منه
 وحدة عملة 3.333  حقوق الملكيةصافي األصول/      له    

 
لتسجيل تسوية عقد الخيار. يتم محاسبة إصدار المنشأة )أ( ألسهمها الخاصة على أنها معاملة 

 حقوق ملكية.
 

 )ج( النقد مقابل األسهم )إجمالي التسوية المادية(
ستالم عدد ثابت نفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التس 33مثال  وية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت وا 

من األسهم، إذا قامت المنشأة )ب( بممارسة الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعاله، يكون 
 72.333وحدة عملة. وتبعًا لذلك، تكون المنشأة )أ( ملزمة بدفع  72سعر الممارسة لكل سهم ثابتًا عند 

من األسهم المتداولة  5.333( مقابل 5.333 ×وحدة عملة  72المنشأة )ب( )وحدة عملة من النقد إلى 
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الخاصة بالمنشأة )أ(، إذا قامت المنشأة )ب( بممارسة الخيار. وتقوم المنشأة )أ( بتسجيل قيود دفتر 
 -اليومية التالية:

 

  8×82فبراير  0
  وحدة عملة 1.333 النقد  منه
 وحدة عملة 1.333  حقوق الملكيةصافي األصول/  له    

 

 وحدة عملة المستلمة في حقوق الملكية.  1.333بعالوة الخيار  عترافلإل
 

  وحدة عملة 71.333 حقوق الملكيةصافي األصول/ منه
 وحدة عملة 71.333  لتزاماإل     له    

 

على أنها  71.333وحدة عملة في سنة واحدة، أي  72.333بتوريد  لتزامبالقيمة الحالية لإل عترافلإل
 . إلتزام

 

 8×82ديسمبر  30
  وحدة عملة 8.913 مصروف الفائدة منه

 وحدة عملة 8.913  لتزاماإل       له     
 

 األسهم. إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائدة الفعلية على اإل وفقاً لتستحق الفائدة 
 

  3×82يناير  30 
  وحدة عملة 813 مصروف الفائدة منه

 وحدة عملة 813  املتز اإل له     
 

 األسهم.  إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائدة الفعلية على اإل وفقاً لتستحق الفائدة 
 

في نفس اليوم، تمارس المنشأة )ب( خيار البيع ويتم تسوية العقد باإلجمالي. تكون المنشأة )أ( ملزمة 
وحدة  71وحدة عملة ) 71.333وحدة عملة نقدًا إلى المنشأة )ب( مقابل ما قيمته  72.333بتوريد 
 (.5.333 ×عملة 

 

  وحدة عملة 72.333 لتزاماإل منه
 وحدة عملة 72.333  النقد له    

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 )د( خيارات التسوية
 

 )مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم( ينتج عنه ةإن وجود خيارات التسوي 35مثال 
ذا كان واحد من بدائل التسوية يعني مبادلة النقد باألسهم ))ج( إلتزامإعتبار خيار البيع المكتوب  ًا ماليًا. وا 

التعاقدي بتوريد النقد، كما هو موضح في )ج( أعاله. وخالفًا  لتزاماإل إلتزامأعاله(، فتعترف المنشأة )أ( ب
 مشتق. إلتزاملذلك، تحاسب المنشأة )أ( خيار البيع على أنه 

 

المنشآت مثل صناديق اإلستثمار المشترك والتعاونيات التي ال يمثل رأسماله المساهم به حقوق ملكية 
  38كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي 

 

 : المنشآت التي ليس لها حقوق ملكية9المثال 
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التي يمكن إستخدامها من قبل المنشآت وبيان المركز المالي  األداء المالييوضح المثال التالي صيغة بيان   38مثال
ومن الممكن إستخدام صيغ صافي أصول/حقوق ملكية. مثل صناديق اإلستثمار المشترك التي ليس لديها 

 أخرى. 
 

   0×82ديسمبر  30للسنة المنتهية في  األداء الماليبيان 
 82×0 

 وحدة عملة
 82×2 

 وحدة عملة
 5.952  8.716 اإليرادات

 5.952  8.716 داتإجمالي اإليرا
 (654)  (644) المصاريف )مصنفة حسب طبيعتها أو وظيفتها(

    تكاليف التمويل   
 (49)  (49) تكاليف التمويل األخرى -

 (13)  (13) التوزيعات على أصحاب الوحدات اإلستثمارية -
 (955)  (945) إجمالي المصاريف

 5.339  8.851 الفائض للسنة
األصول المنسوب إلى أصحاب الوحدات التغير في صافي 

 اإلستثمارية
8.851  5.339 

 
  0×82ديسمبر  30بيان المركز المالي في 

 82×0 82×2 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة

     األصول
لمعيار  وفقاً األصول غير المتداولة )المصنفة 

 (5 في القطاع العام المحاسبة الدولي
 

75.394 
  

2492.4 
 

 92.424  75.394  مجموع األصول غير المتداولة
لمعيار المحاسبة  وفقاً األصول المتداولة )المصنفة 

 (5 في القطاع العام الدولي
5.488  5.967  

 5.967  5.488  مجموع األصول المتداولة
 23.813  78.976  مجموع األصول

     

     اتلتزاماإل 
لمعيار  وفقاً ة المتداولة )المصنف اتلتزاماإل

 (5 في القطاع العام المحاسبة الدولي
 

649 
  

66 
 

 (66)  (649)  المتداولة اتلتزاممجموع اإل 
غير المتداولة بإستثناء صافي  اتلتزاماإل

األصول المنسوبة إلى أصحاب الوحدات 
لمعيار المحاسبة  وفقاً اإلستثمارية )المصنفة 

 (5 في القطاع العام الدولي

 
 

823 

  
 
653 

 

  (823)  (536) 
صافي األصول المنسوبة إلى أصحاب الوحدات 

 اإلستثمارية
 75.267  23.315 
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 : المنشآت التي لها بعض حقوق الملكية2المثال 
 

وبيان المركز المالي التي يمكن إستخدامها  األداء المالييوضح المثال التالي صيغة بيان    33مثال 
ألن حقوق ملكية  صافي أصول/سهم رأسمالها عبارة عن من قبل المنشآت التي ال تكون أ

 ومن الممكن إستخدام صيغ أخرى.بسداد أسهم رأس المال عند الطلب.  إلتزامعلى المنشأة 
  

   0×82ديسمبر  30للسنة المنتهية في  األداء الماليبيان 
 82×0 

 وحدة عملة
 82×2 

 وحدة عملة

 472  498 اإليرادات
 472  498 إجمالي اإليرادات

 (376)  (369) المصاريف )المصنفة حسب طبيعتها أو وظيفتها(
    تكاليف التمويل

 (4)  (4) تكاليف التمويل األخرى 
 (13)  (13) التوزيعات على األعضاء 

 (413)  (485) إجمالي المصاريف
 42  15 الفائض للسنة

 42  15 التغير في صافي األصول المنسوب إلى األعضاء
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    0×82ديسمبر  30المركز المالي في  بيان
  

82×0 
 

82×2 
وحدة 
 عملة

وحدة 
 عملة

وحدة 
 عملة

وحدة 
 عملة

     األصول
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً األصول غير المتداولة )المصنفة 

 ( 5 في القطاع العام
 

732 
  

233 
 

 233  732  مجموع األصول غير المتداولة
في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً نفة األصول المتداولة )المص

 (5 القطاع العام
 

323 
  

313 
 

 313  323  مجموع األصول المتداولة
 5.523  5.875  مجموع األصول

     

     اتلتزاماإل 
في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً المتداولة )المصنفة  اتلتزاماإل

 (5 القطاع العام
 

398 
  

332 
 

  565  838 ستحقة السداد عند الطلبأسهم رأس المال م
 (477)  (194)  المتداولة  اتلتزاممجموع اإل 

 625  959  المتداولة اتلتزاممجموع األصول مطروحا منها اإل 
لمعيار المحاسبة  وفقاً غير المتداولة )المصنفة  اتلتزاماإل

 (5 في القطاع العام الدولي
 

529 
  

576 
 

  (529)  )576( 
     

     )أ( نات األخرى لصافي األصول/حقوق الملكيةالمكو 
  مثل فائض إعادة التقييم، األرباح المحتجزة..الخ حتياطاتاإل

133 
  

421 
 

  133  421 
  959  625 

     مجموع حصص األعضاء -إشعار التذكير
 565  838  أسهم رأس المال مستحقة السداد عند الطلب

 421  133  حتياطاتاإل
  938  646 
 

 تسليم حصص من إحتياطياتها ألعضائها.ب اإلتزام يترتب على المنشأة)أ( في هذا المثال، ال  
 

 محاسبة األدوات المالية المركبة 
 

 األولي عتراف: فصل األداة المالية المركبة عند اإل9المثال 
 

األولي.  عترافمنشأة عند اإلكيفية فصل عناصر األداة المالية المركبة من قبل ال 82تصف الفقرة    34مثال 
 ويوضح المثال التالي كيفية حصول الفصل.
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 3سند قابل للتحويل في بداية السنة األولى. وتكون مدة السندات  8.333تصدر المنشأة   31مثال 
وحدة عملة لكل سند، بحيث تعطي إجمالي  5.333سنوات، ويتم إصدارها بقيمة اسمية 

ملة. ويستحق دفع الفائدة سنويًا في مبالغ متأخرة السداد وحدة ع 8.333.333عوائد بقيمة 
. ويكون كل سند قابل للتحويل في أي وقت حتى تاريخ %6بسعر فائدة سنوي إسمي مقداره 

سهم عادي. وعندما يتم إصدار السندات، فان سعر الفائدة السائد في  813اإلستحقاق إلى 
 . %7السوق للديون المشابهة بدون خيارات تحويل هو 

 
أوال، ويتم تحديد الفرق بين عوائد إصدار السند والقيمة العادلة  لتزاميتم قياس عنصر اإل  36مثال 

حقوق الملكية. ويتم حساب القيمة الحالية لعنصر صافي األصول/إلى عنصر  لتزاملإل
، وهو سعر الفائدة في السوق لسندات مشابهة ليس %7بإستخدام معدل خصم نسبته  لتزاماإل
 حقوق تحويل، كما هو مبين أدناه.  لها

 

 وحدة عملة 

وحدة عملة مستحقة الدفع في نهاية  8.333.333 –القيمة الحالية للمبلغ األصلي 
 الثالث سنوات 

5.144.369 

وحدة عملة مستحقة الدفع سنويًا في مبالغ متأخرة  583.333 –القيمة الحالية للفائدة 
 السداد لثالث سنوات

333.911 

 5.242.588 لتزامي عنصر اإلإجمال
 515.292 حقوق الملكية )من خالل اإلقتطاع(صافي األصول/عنصر 

 8.333.333 عوائد إصدار السند
 

 : فصل األداة المالية المركبة ذات الميزات المشتقة الضمنية المتعددة 53المثال 
 

لميزات المشتقة ية المركبة ذات اعلى فصل األداة المال 36يوضح المثال التالي تطبيق الفقرة   39مثال 
 وصافي األصول/حقوق الملكية. لتزامالضمنية المتعددة إلى عناصر اإل

 
 63نفترض أن العوائد المستلمة عند إصدار سند قابل لإلستدعاء وقابل للتحويل هي بقيمة    32مثال 

ق الملكية هي وحدة عملة. وتكون قيمة السند المشابه بدون خيار الشراء أو خيار تحويل حقو 
وحدة عملة. وبناءًا على نموذج تسعير الخيارات، تم تحديد قيمة ميزة الشراء الضمنية  19

وحدة عملة. وفي  8بالنسبة للمنشأة في السند المشابه بدون خيار تحويل حقوق الملكية هي 
وحدة عملة  11هي  36بموجب الفقرة  لتزامهذه الحالة، فإن القيمة المخصصة لعنصر اإل

وحدة  1وحدة عملة( والقيمة المخصصة لعنصر حقوق الملكية هي  8 –وحدة عملة  19)
 وحدة عملة(.  11 –وحدة عملة  63عملة )

 
 : إعادة شراء أداة قابلة للتحويل55المثال 

يوضح المثال التالي كيفية محاسبة المنشأة إلعادة شراء األداة القابلة للتحويل. ومن أجل   37مثال 
ه ُيفترض، في البداية، أن المبلغ اإلسمي لألداة يساوي المبلغ المسجل اإلجمالي التبسيط فإن
حقوق الملكية الخاصة بها في البيانات المالية، أي أنه ال صافي األصول/و  لتزاملعناصر اإل

يوجد عالوة إصدار أصلية أو خصم. وكذلك، ومن أجل التبسيط، تم حذف اإلعتبارات 
 الضريبية من المثال. 
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وبقيمة  %53، أصدرت المنشأة )أ( سند دين غير مضمون قابل للتحويل بنسبة 3×83يناير  5في     43ال مث
. وسند الدين غير المضمون قابل 7×83ديسمبر  35وحدة عملة يستحق في  5.333اسمية 

وحدة عملة لكل سهم. ويستحق دفع  81للتحويل إلى أسهم عادية للمنشأة )أ( بسعر تحويل قيمته 
ئدة نقدًا بشكل نصف سنوي. وفي تاريخ اإلصدار، يمكن أن تكون المنشأة )أ( قد أصدرت دين الفا

 .%55سنوات ويحمل سعر فائدة إسمي بنسبة  53غير قابل للتحويل مدته 
 

في البيانات المالية للمنشأة )أ(، تم تخصيص المبلغ المسجل لسند الدين غير المضمون عند     45مثال 
 اإلصدار كما يلي:

 وحدة عملة 
  لتزامعنصر اإل 

وحدة عملة،  13القيمة الحالية لعشرين دفعة فائدة نصف سنوية بقيمة 
 %55مخصومة بنسبة 

 
179 

سنوات،  53وحدة عملة مستحقة خالل  5.333القيمة الحالية لمبلغ 
 ، ومتراكمة بشكل نصف سنوي.%55مخصومة بنسبة 

 
343 

 743 
  ة حقوق الملكيصافي األصول/عنصر 

وحدة  743وحدة عملة وقيمة  5.333)الفرق بين إجمالي العوائد بقيمة 
 عملة المخصصة أعاله(

63 

 5.333 إجمالي العوائد
 

 5.933، يكون لسند الدين غير المضمون القابل للتحويل قيمة عادلة تساوي 8334يناير  5في    48مثال 
 وحدة عملة. 

 

ء إلى مالك سند الدين غير المضمون إلعادة شراء سند الدين غير تقدم المنشأة )أ( عرض عطا   43مثال 
وحدة عملة، والذي يقبله المالك. وفي تاريخ إعادة الشراء، يمكن أن تكون  5.933المضمون مقابل 

 . %2سنوات يحمل سعر فائدة إسمي بنسبة  1المنشأة )أ( قد أصدرت دين غير قابل للتحويل مدته 
  

 -عر إعادة الشراء كما يلي:يتم تخصيص س   44مثال 
المبلغ  

 المسجل
القيمة 
 العادلة

 الفرق

وحدة  وحدة عملة وحدة عملة لتزامعنصر اإل 
 عملة

وحدة  13القيمة الحالية لعشر دفعات فائدة متبقية نصف سنوية بقيمة 
 على التوالي %2و  %55عملة، مخصومة بنسبة 

 
399 

 
431 

 

سنوات،  1ملة مستحقة خالل وحدة ع 5.333القيمة الحالية لمبلغ 
، على ، متراكمة بشكل نصف سنوي%2و  %55مخصومة بنسبة 

 التوالي

 
 

121 

 
 

696 

 

 768 5.325 (557) 
 (117) أ 657 63 حقوق الملكيةصافي األصول/ عنصر

 (692) 5.933 5.388 اإلجمالي
 

وسعر إعادة الشراء بقيمة  لتزام)أ(  يمثل هذا المبلغ الفرق بين مبلغ القيمة العادلة المخصص لعنصر اإل
 وحدة عملة. 5.933

 



 العرض المالية: األدوات

   5388 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 -تعترف المنشأة )أ( بإعادة شراء سند الدين غير المضمون كما يلي:    41مثال 
 

  وحدة عملة 768  لتزامعنصر اإل منه
  وحدة عملة 557 (الفائض أو العجزمصروف تسوية الدين ) منه

 وحدة عملة 5.325  النقد        له
 . لتزامبإعادة شراء عنصر اإل فعترالإل

 

  وحدة عملة 657 حقوق الملكية صافي األصول/  منه
 وحدة عملة  657  النقد      له
 بالنقد المدفوع مقابل عنصر حقوق الملكية. عترافلإل

 

يبقى عنصر حقوق الملكية على أنه حقوق الملكية، ولكن يمكن أن ُينقل من بند سطر واحد ضمن    46مثال 
 ق الملكية إلى بند سطر آخر.حقو 

  

 : تعديل شروط األداة القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر 58المثال 
 

يوضح المثال التالي كيفية محاسبة المنشأة للمقابل اإلضافي المدفوع عندما يتم تعديل شروط األداة   49مثال 
 القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر. 

 

وبقيمة  %53، أصدرت المنشأة )أ( سند دين غير مضمون قابل للتحويل بنسبة 3×83يناير  5 في   42مثال 
، ومن 5×83يناير  5. في 7وحدة عملة بنفس الشروط المذكورة في المثال  5.333اسمية هي 

أجل حث المالك على تحويل سند الدين غير المضمون القابل للتحويل مباشرة، تخفض المنشأة )أ( 
 5×83مارس  5وحدة عملة إذا تم تحويل سند الدين غير المضمون قبل  83تحويل الى من سعر ال
 يوما(.  63)أي خالل 

 

نفترض أن سعر السوق لألسهم العادية الخاصة بالمنشأة )أ( في التاريخ الذي يتم فيه تعديل الشروط    47مثال 
متزايد المدفوع من قبل المنشأة )أ( وحدة عملة لكل سهم. ويتم حساب القيمة العادلة للمقابل ال 43هو 

 -كما يلي:
 

 عدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها لمالكي سندات الدين غير المضمونة بموجب شروط التحويل
 :المعدلة

 

 وحدة عملة 5.333 المبلغ اإلسمي
 وحدة عملة لكل سهم 83/ سعر التحويل الجديد

  سهم 13 التحويل عدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند
 

 عدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها لمالكي سندات الدين غير المضمونة بموجب شروط التحويل
 -:األصلية

 وحدة عملة 5.333 المبلغ اإلسمي
 وحدة عملة لكل سهم 81/ سعر التحويل الجديد

 سهم  43 عدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند التحويل
التي يتم إصدارها عند  المتزايدة م العاديةعدد األسه

 التحويل
 أسهم 53

 قيمة األسهم العادية المتزايدة التي يتم إصدارها عند التحويل
 أسهم متزايدة 53 ×وحدة عملة لكل سهم  43

 وحدة عملة  433



 العرض المالية: األدوات

 

  82لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أمثلة توضيحية  5383 

أو  الفائضوحدة عملة على أنها خسارة في  433بالمقابل المتزايد بقيمة  عترافيتم اإل  13مثال 
 . العجز



 العرض المالية: األدوات

   5384 82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 38مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 38مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

بشكل أساسي إلى معيار  "األدوات المالية: العرض" 82يستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، بما في ذلك التعديالت 8333في عام  )الصادر أصالً  "األدوات المالية: العرض" 38المحاسبة الدولي

 االختالفات الرئيسية بين المعيارين هي كما يلي: (. و 8332ديسمبر  35حتى 
 حين تؤكد  بمعاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين للمنشآت 38معيار المحاسبة الدولي  يسمح

ويسمح معيار المحاسبة الدولي في  .المنشآت في وقت سابق أن هذه العقود هي عقود تأمين
المنشآت ليست بحاجة للتأكيد صراحة على أن  ستثناء أنإ، بمشابهاً  خياراً  82القطاع العام 

 الضمانات المالية هي عقود تأمين.

  عن  تختلفمصطلحات  82معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في بعض الحاالت، يستخدم
على ذلك هو استخدام المصطلحين ""بيان األداء المالي" . وأهم األمثلة 38معيار المحاسبة الدولي 

فهي  38المصطلحات المقابلة لها في معيار المحاسبة الدولي و ل/حقوق الملكية". و"صافي األصو 
 (" و"حقوق الملكية". "بيان الدخل الشامل أو بيان الدخل المنفصل )إن كان معروضاً 

  بين "اإليراد" و"الدخل". في حين يميز معيار  82ال يميز معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 لمصطلح "الدخل" معنى أوسع من "اإليراد".بين "اإليراد" و"الدخل"، لكن يكون  38 المحاسبة الدولي

  على إرشادات تطبيق إضافية تتناول تحديد  82يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 الترتيبات التي تكون تعاقدية في جوهرها. 

  دات تطبيق إضافية بخصوص متى على إرشا 82يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
التي تنشأ من معامالت اإليراد غير التبادلية هي أصول مالية أو  اتلتزامتكون األصول واإل

 مالية.  اتإلتزام

  حصص األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة" 8تم دمج المبادئ من التفسير" 
 .82كملحق في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عن  82األحكام االنتقالية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تختلف
. وهذا ألن معيار المحاسبة الدولي 38تلك األحكام المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي 

أو تلك  ة األولىللمر نتقالية لتلك المنشآت التي تطبق هذا المعيار إ يقدم أحكاماً  82في القطاع العام 
 . للمرة األولىستحقاق إلالمنشآت التي تطبق محاسبة ا

 
 



 02 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5201  

 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والقياس تعررا اإل األدوات المالية:

 

 شكـر ورقديـر
 

، 92من معيار المحاسبة الدولي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي إن
"إتعادة ، 2لرقارير المالية الرفسير لجنة رفسيرات المعايير الدولية إلتعداد ا ،والقياس" تعررا اإل"األدوات المالية: 

)لجنة  51( والرفسير 2)لجنة رفسيرات المعايير الدولية إلتعداد الرقارير المالية  ،رقييم المشرقات الضمنية"
( من لجنة رفسيرات المعايير الدولية إلتعداد الرقارير 51رفسيرات المعايير الدولية إلتعداد الرقارير المالية 

مجلس معايير المحاسبة الدولي. ررم  الذي نشرهفي العمليات الخارجية"  سرمماراإلفي المالية، "رحوطات صا
ولجنة رفسيرات المعايير الدولية إلتعداد الرقارير  92إتعادة إنراج المسرخلصات من معيار المحاسبة الدولي

الدولي للمحاسبين  رحاداسبة الدولية في القطاع العام لإلفي هذا اإلصدار من مجلس معايير المح 51المالية 
 .إلتعداد الرقارير المالية معايير الدوليةالمع الرخصة من مؤسسة 

 

إن النص المعرمد للمعايير الدولية إلتعداد الرقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 
إلتعداد  ايير الدوليةمعالالدولية باللغة اإلنجليزية، ويمكن الحصول تعلى نسخ منه مباشرة من دائرة منشورات 

أكس أرش، المملكة  1أم  4كانون سرريت، لندن إي سي  92 الطابق األول، وتعنوانها الرقارير المالية
 المرحدة.

 publications@ifrs.orgالبريد اإللكرروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع اإللكرروني: ال
 

إن المعايير الدولية إلتعداد الرقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات األخرى 
 .إلتعداد الرقارير المالية معايير الدوليةاللمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق رألي  لمؤسسة 

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

and “International Financial Reporting Standards”  معايير الدوليةالهي تعالمات رجارية لمؤسسة 
 ، وال يسمح باسرخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.إلتعداد الرقارير المالية

 
 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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   5201  02 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

  
  9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
 المرأثرة

طبيعة 
 األثر

 معيار الرأثير

أكروبر سبة الدولية في القطاع العام معايير المحا الرحسينات تعلى  حذ  مقدمة الفقرة
0255 

 
 0255أكروبر   90معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  رعديل 0

 0255أكروبر   90معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ 501

 والقياس تعررا األدوات المالية: اإل -92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 راريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

رحروي هذه النسخة تعلى رعديالت نارجة تعن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حرى 
 . 0254يناير  51

 
 ينايرفي  والقياس" تعررا : اإلاألدوات المالية" 02رم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .0252من تعام 
 

المحاسبة  من خالل معايير 02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، رم رعديل 
 القطاع العام الرالية:  الدولية في

  ي )الصادر ف "ررريبات إمريار رقديم الخدمات: المانح" 90معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (0255 أكروبر

  (0255) الصادر في أكروبر  0255الرحسينات تعلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 9202يناير 
  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع الدولي 

 قياسوال تعررا إلا األدوات المالية: 
 المحرويات

 

 الفقرات 
 5 ............................................................................الهد 
 8-0 ............................................................................النطاق
 52-2 ...........................................................................رعريفات

 51-55 .................................................................الضمنيةالمشرقات 
لغاء اإل تعررا اإل  44-51 ..........................................................تعررا وا 

 51 .............................................................المبدئي تعررا اإل
 91-51 ...................................................بأصل مالي تعررا اإلإلغاء 

 92-01 .............................................تعررا النقل المؤهل لعكس اإل
 95 ........................................تعررا النقل غير المؤهل لعكس اإل

 91-90 ...................................المشاركة المسرمرة في األصول المنقولة
 92-98 جميع الرنقالت...........................................................

 42 ...........................طريقة القسط المابت في شراء أو بيع األصول المالية
 44-45 ...............باإللرزامات المالية.............................. تعررا إلغاء اإل

 12-41 ............................................................................القياس
 41-41 .........................................القياس المبدئي لألصول واإللرزامات المالية

 48-41 .....................................................القياس الالحق لألصول المالية
 42 ...................................................القياس الالحق لإللرزامات المالية

 10-12 .......................................................قياس القيمة العادلة إتعربارات
 19-19 إتعادة الرصني ....................................................................

 11-14 .................األرباح والخسائر.................................................
 12-11 ...............................المالية وتعدم إمكانية رحصيلها األصولقيمة  انخفاض

 14-10 ......................................الركلفة المطفأةبالمالية المسجلة  األصول
 11 األصول المالية المسجلة بسعر الركلفة.........................................

 12-11 .....................المروفرة برسم البيع.......................المالية  األصول
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 881-12           ............................................................................التحوط
 18-18 ...................................................................أدوات التحوط

 19-18 .............................................................األدوات المؤهلة
 18-11 ........................................................تحديد أدوات التحوط

 29-18 .......................................................................بنود التحوط
 12-18 ...............................................................البنود المؤهلة

 28-22 ...........................................تحديد البنود المالية كبنود محوطة
 29 ......................................تحديد البنود غير المالية كبنود محوطة
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 881-29 ....................................................................محاسبة التحوط
 829-22 ......................................................تحوطات القيمة العادلة
 889-828 .....................................................تحوطات التدفق النقدي

 881 ...............................ستممار...................اإلتحوطات صافي 
 899-889 ............................................................................نتقا اإل

 898-899 ........................................................................تاريخ النفاذ
  الملحق أ: التطبيقات اإلرشادية

  الملحق ب: إعادة تقييم المشتقات الضمنية
  في عملية أجنبية ستممار: تحوطات صافي اإلجالملحق 
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  ستنتاجاتأساس اإل

  ي  التطبيقدل
  أمملة توضيحية
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 02 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5202  

 
 

 .501-5 ات" مبااااين فااااي الفقاااار والقياااااس تعراااارا اإلاألدوات الماليااااة: " ، 02إن معيااااار المحاساااابة الاااادولي 
 فاااي ساااياق الهاااد  مناااه 02يجاااب أن يأقااارأ معياااار المحاسااابة الااادولي  .ررسااااوى جمياااع الفقااارات فاااي الراااأمير

معاااايير المحاسااابة يقااادم  .المعاااايير الدولياااة إلتعاااداد الرقاااارير المالياااة" إلاااىمقدماااة ال"و سااارنراجاتوأسااااس اإل
أساسااا   "و"السياسااات المحاساابية والرغياارات فااي الرقااديرات المحاساابية واألخطاااء 9الاادولي فااي القطاااع العااام 

 .ورطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح الخريار
 

 



 األدوات المالية: اإلتعررا  والقياس

   5292  02 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 الهد 
المالية وبعض  اتلرزاماإلوقياس األصول المالية، و  تعررا إنشاء قواتعد لإلا المعيار هو هد  هذ 5

المرطلبات لعرض معلومات حول األدوات المالية في روجد العقود لبيع وشراء األصول غير المالية. 
صاح اإلفمرطلبات روجد . و " األدوات المالية: العرض" 08معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

األدوات "، 08معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام األدوات المالية في  حولالبيانات  تعن
 ."االفصاحاتالمالية: 

 

 النطـاق
 -:باسرثناءيجب أن رطبق كافة المشاريع هذا المعيار تعلى جميع األدوات المالية  9

المشرركة الري  الزميلة والمشاريعالشركات و  ،المنشآت المسيطر تعليهارلك الحصص في  (أ)
"البيانات المالية  ،6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ررم محاسبرها بموجب 

في  اتسرثمار اإل" ،7أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والمنفصلة" الموحدة
"الحصص في المشاريع  8 أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الزميلة" المنشآت

تعلى كل حال، يجب تعلى المشروع أن يطبق هذا المعيار تعلى الحصص في  ."ركةالمشر
معيار المحاسبة ع مشررك بما يرفق مع و مشر أو زميلة شركة  وأ منشأة مسيطر تعليها

أو معيار  7أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6الدولي في القطاع العام
رحت هذا المعيار. وتعلى المنشأة أيضًا  أتعربرالذي  8المحاسبة الدولي في القطاع العام 

منشأة مسيطر تعليها رقوم برطبيق  هذا المعيار تعلى المشرقات المالية للحصص في  أن
ما تعداد المشرقات الري رعنى برعري  األدوات المالية  أو شركة زميلة أو مشروع مشررك

 .98معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام للمنشأة في 

معيار المحاسبة الدولي في بموجب تعقود اإليجار الري ينطبق تعليها  اتلرزاماإل و  الحقوق (ب)
 :ومع ذلك، "تعقود اإليجار" ،01القطاع العام 

إللغاء  قبل مؤجر خاضعةمن الذمم المدينة لعقود اإليجار المعرر  بها رعربر  (5)
، 67، 12-07الفقرات  أنظرقيمة المخصصات في هذا المعيار ) انخفاضو  تعررا اإل
والرطبيقات اإلرشادية  ،67-10الرطبيقات اإلرشادية  والملحق أ فقرات ،79، 68
 (؛ 096-007من 

رخضع المبالغ مسرحقة الدفع للرأجير الرمويلي الري يعرر  بها المسرأجر ألحكام  (0)
  - 79والفقرات "رطبيق  11 - 10الفقرات  أنظرفي هذا المعيار ) تعررا اإلإلغاء 
 أ(؛ و" من الملحق 82رطبيق 

رخضع المشرقات المدمجة في تعقود اإليجار ألحكام المشرقات الضمنية في هذا  (9)
" من الملحق 16 رطبيق -12، والفقرات "رطبيق 01 -00الفقرات  أنظرالمعيار )

 أ(.

لرزامو  أصول (ج) معيار الري ينطبق تعليها  ،أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين اتا 
 ؛"منافع الموظفين" ، 91 المحاسبة الدولي في القطاع العام

الري رعنى برعري  أدوات حقوق الملكية في الصادرة من قبل المشروع  الماليةدوات األ (د)
( أو الري بما في ذلك الخيارات والضمانات) 98معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 07ين أو الفقرر 06أو  01للفقررين  وفقاً يرعين رصنيفها تعلى أنها أدوات حقوق ملكية 
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. تعلى كل حال، تعلى  حاملي كل 98معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  08أو 
من أدوات حقوق الملكية يجب رطبيق هذا المعيار تعلى رلك األدوات، ما تعدا ما يعنى في 

  في الفقرة )أ( أتعاله.  االسرثناء

 :الناشئة بموجب اتلرزاماإل و الحقوق  (    هـ)

لرزامو حقــوق المصــدر  ســرثناءبا، تعقــد رــأمين  ( 0) ي ذالناشــئة بموجــب تعقــد رــأمين الــ هارــا 
 أو  ،02 الفقرةرعري  تعقود الضمان المالية في يلبي 

الــوطني المرعلــق الــذي يرعامــل مــع  تعقــد يقــع ضــمن نطــاق معيــار المحاســبة الــدولي  ( 9)
 .  االخرياريةألنه يحروي تعلى ميزة المشاركة تعقود الرأمين 

 

الرـأمين إذا لـم ركـن المشـرقة نفسـها تعلـى المشـرقة المرضـمنة فـي تعقـد  ذا المعيـارينطبق ه
مـن  مـن الملحـق أ" 16رطبيـق  -12والفقـرات "رطبيـق 01-00الفقـرات  أنظـر)تعقد رـأمين 
رطبـق المنشـأة هـذا المعيـار تعلـى تعقـود الضـمانات الماليـة ولكنهـا لـن نطبـق (. هذا المعيـار

الـــذي يرعامـــل مــع تعقـــود الرـــأمين إذا اخرـــار معيــار المحاســـبة الدولـــة أو الــوطني المرعلـــق 
( الـوارد أتعـاله، 0تعلى الرغم من )بها وقياسها.  تعررا اإلالمسرخدم رطبيق ذلك المعيار في 

إال أن المنشأة يمكـن أن رطبـق هـذا المعيـار تعلـى تعقـود الرـأمين األخـرح الرـي رحرـوي تعلـى 
 تعملية نقل المخاطرة المالية.

 إلـىملك والبـائع لشـراء أو بيـع المنشـأة المسـرملكة الرـي سـرؤدي أية تعقود آجلة بين المسر   )و(
يرعــين أن ال ررجــاوز فرــرة العقــد ارجــل الفرــرة دمــم منشــأة فــي رــاريخ اســرمالك مســرقبلي. 

 المعقولة بشكل طبيعي الضرورية للحصول تعلى أية مصادقات مطلوبة وإلكمال المعاملة.

وتعلى الجهة المصدرة . 1روض المبينة في الفقرة الق اتإلرزام باسرثناءالقروض  اتإلرزام )ز( 
"المخصصات،  02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القروض رطبيق  اتلرزامإل 
القروض الري ليست ضمن نطاق هذا  اتإلرزامتعلى  واألصول المحرملة" اتلرزاماإل 

ذا المعيار له تعررا اإلالقروض خاضعة ألحكام تعدم  اتإلرزامالمعيار، غير أن جميع 
 (. 82رطبيق  – 10والملحق أ الفقرات رطبيق  11-07الفقرات  أنظر)

بموجب معامالت الدفع تعلى أساس األسهم الرـي ينطبـق  اتلرزاماإل و األدوات المالية والعقود  )ح(  
 باســرثناءأو الــوطني الــذي يرعامــل مــع الــدفع تعلــى أســاس األســهم، تعليهــا المعيــار الــدولي 

مــن هــذا المعيــار، الرــي ينطبــق تعليهــا هــذا  6 -1ضــمن نطــاق الفقــرات  العقـود الرــي رنــدر 
 المعيار. 
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الحقــوق فــي الــدفعات لرعــويض المنشــأة تعــن المصــرو  الــذي يطلــب منهــا إجــراؤه لرســوية  (ط)
أو الـذي  ،02 معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـامرعربر بـه كمخصـص حسـب  إلرزام

 معيار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـامب اتعررفت من أجله في فررة أبكر بمخصص حس
02. 

 اإليــراداتمالت االناشــئة تعــن معــ اتلرزامــاإل المبــدئي والقيــاس المبــدئي للحقــوق و  تعرــرا اإل (ي)
 "اإليـرادات، 91معيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـام ، الري ينطبق تعليها غير الربديلية

 .()الضرائب والرحويالت الربادليةمن المعامالت غير 

مريــاز رقــديم الخــدمات الرــي ينطبــق تعليهــا معيــار إلرزامــات الخاضــعة لررريبــات إل الحقــوق وا (ك)
. غيـر أن " ررريـب امريـاز رقـديم الخـدمات: المـان  " 19المحاسبة الدولي في القطـاع العـام 

ــان  بموجــب نمــوذ  اإل ا ــل الم ــا مــن قب ــر  به ــة المعر ــالي رخضــع إل لرزامــات المالي ــزام الم لر
والملحـــق أ  11 – 10نظـــر الفقـــرات أالـــواردة فـــي هـــذا المعيـــار ) تعرـــرا إلاألحكـــام إلغـــاء 

 .("82رطبيق  – 79رطبيق "والفقرات 
 

 -القروض الرالية هي ضمن نطاق هذا المعيار: اتإلرزامإن  1
مالية بالقيمة العادلة مـن خـالل الـرب   اتإلرزامالقروض الري رحددها المنشأة أنها  اتإلرزام (أ)

القـروض  اتإلرزامـة الري لها ممارسة سابقة ببيع األصول الناجمة من أو الخسارة، والمنشأ
 اتإلرزامـالخاصة بها بعـد وقـت قصـير مـن إنشـائها تعليهـا رطبيـق هـذا المعيـار تعلـى جميـع 

 القروض الخاصة بها في نفس الفئة. 
أو برسـليم أو إصـدار أداة ماليـة  القروض الري يمكـن رسـوية قيمرهـا الصـافية نقـداً  اتإلرزام (ب)

لرزامأخرح، و  قـرض أنـه رمـت رسـوية قيمرـه  إلرزامالقروض هذه هي مشرقات، وال يعربر  اتا 
الصافية لمجرد أنه رم دفع القرض في أقساط )تعلى سبيل المثال قرض بنـاء تعقـاري مـدفوع 

 باألقساط بالروافق مع الرقدم في البناء(. 
)د(  12حــدد الفقــرة برقــديم قــرض بســعر أقــل مــن ســعر الفائــدة فــي الســوق، ور اتلرزامــاإل  (ج)

 القروض هذه.  اتإلرزامالناجمة من  اتلرزامالقياس الالحق لل 
 

يجب رطبيق هذا المعيار تعلى رلك العقود لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن رسويره بصافي النقد  1
أو أداة مالية أخرح، أو من خالل ربادل األدوات المالية، كما لو أن العقود هي أدوات مالية، 

 وفقاً العقود الري رم إبرامها وال يزال ُيحرفظ بها بهد  إسرالم أو رسليم بند غير مالي  ناءباسرث
 المروقعة الخاصة بالمنشأة. سرخداملمرطلبات الشراء أو البيع أو اال

 

هناك تعدة طرق يمكن من خاللها رسوية تعقد لبيع أو شراء بند غير مالي بصافي النقد أو أداة مالية  1
 -ل ربادل األدوات المالية. وررضمن هذه الطرق ما يلي:أخرى أو من خال
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بصاااافي النقاااد أو أداة مالياااة  برساااويرهتعنااادما رسااامح شاااروط العقاااد ألي مااان األطااارا  أن يقاااوم  (أ)
 األدوات المالية؛ ربادلأخرى أو من خالل 

 رباااادلركاااون القااادرة تعلاااى الرساااوية بصاااافي النقاااد أو أداة مالياااة أخااارى أو مااان خاااالل ال تعنااادما  (ب)
فااي شاروط العقااد، لكان لاادى المنشاأة ممارسااة  منصااوص تعليهاا بشااكل صاريحات المالياة، األدو 
األدوات المالياة  رباادلرسوية تعقود مشابهة بصافي النقد أو أداة مالية أخارى أو مان خاالل في 
أو مااان خاااالل بياااع العقاااد قبااال  المعادلاااةماااع الطااار  المقابااال، مااان خاااالل إبااارام تعقاااود  ساااواء  )

 ممارسره أو انرهائه(؛ 

 ذات الصاالةإساارالم البنااود فااي للعقااود المشااابهة، ممارسااة بالنساابة تعناادما يكااون لاادى المنشااأة،  (ج)
فااي رقلبااات قصايرة األماد المان  رباحرولياد  لغاارضقصايرة بعاد الرساليم  زمنيااة وبيعهاا خاالل فرارة

 أو هامش أرباح الراجر؛ و األسعار

 نقد. لىإ همن السهل رحويل موضوع العقدتعندما يكون البند غير المالي  (د)
 

 وفقاا  البناد غيار الماالي  رساليم)ب( أو )ج( بهاد  إسارالم أو البناد ال يرم إبرام العقد الذي ينطبق تعليه 
ضامن نطااق  ، وبالراالي فهاو ينادرجالمنشأةب المروقعة الخاصة سرخداملمرطلبات الشراء أو البيع أو اال

رحدياد ماا إذا كانات قاد أبرمات وال ل 1رة هذا المعيار. ويرم رقييم العقود األخرى الري رنطباق تعليهاا الفقا
لمرطلبااااات الشااااراء أو البيااااع أو  وفقااااا  البنااااد غياااار المااااالي  رسااااليمحاااارفا بهااااا بهااااد  إساااارالم أو ياااازال يأ 

 ضمن نطاق هذا المعيار.  رندرج بالراليإذا كانت وما المنشأة، ب المروقعة الخاصة سرخداماال
 

يمكن رسويره بصافي النقد أو أداة مالية أخرى، أو إن الخيار المكروب لبيع أو شراء بند غير مالي  1
)أ( أو )د( يندرج ضمن نطاق هذا المعيار. وال يمكن 1للفقرة  وفقا  من خالل ربادل األدوات المالية 

لمرطلبات الشراء أو البيع أو  وفقا  إبرام ممل هذا العقد بهد  إسرالم أو رسليم البند غير المالي 
 بالمنشأة.  المروقعة الخاصة سرخداماال
 

 منشآت األتعمال الحكومية. باسرثناءينطبق هذا المعيار تعلى جميع منشآت القطاع العام  7
 

مجلس معايير المحاسبة الصادرة من قبل  المعايير الدولية إلتعداد الرقارير المالية" إلى"مقدمة ربين  8
ة إلتعداد الرقارير المالية الدولي في القطاع العام أن منشآت األتعمال الحكومية رطبق المعايير الدولي

الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. يرم رعري  منشآت األتعمال الحكومية في معيار 
 ."تعرض البيانات المالية"، 5المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 رعريفات
عاني المحددة وفق الم 08معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامرسرخدم المصطلحات الرالية في  2

الرعريفات  90. تعر  المعيار08معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  2الفقرة لها في 
 -الرالية:

 ؛المالية األداة 

 ؛األصل المالي 
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 ؛المالي لرزاماإل 

  كية؛حقوق المل ةأدا 
 

 .ويقدم اإلرشادات تعند رطبيق هذه الرعريفات
 

 وفق المعاني المحددة لها:رسرخدم المصطلحات الرالية في هذا المعيار  02
 

 رعري  المشرق
الفقرات  أنظرأو تعقود أخرح خالل نطاق هذا المعيار )  هو أداة مالية (erivativeD) المشرق

  -( مع المميزات الثالثة الرالية:9-6
 ،أو سعر سلعة ،ررغير قيمرها إسرجابة للرغير في سعر فائدة محدد أو سعر ورقة مالية (أ)

أو  إئرمانأو مؤشر  إئرمانأو رقييم  ،أو مؤشر األسعار ،يأو سعر الصر  األجنب
، أو مرغير آخر، شريطة أنه في حالة المرغير غير المالي يكون المرغير رغيرات مماثلة

 ؛ غير محدد بطر  معين في العقد ) يسمى في بعض اإلحيان "ذات الصلة"(
مما قد يطلب  أقلمبدئي صغير  إسرثمارمبدئي أو صافي  إسرثمارال ررطلب صافي  (ب)

ألنواع أخرح من العقود الري يروقع أن يكون إسرجابة مماثلة تعلى الرغيرات في تعوامل 
 و السوق؛

 ررم رسويرها في راريخ مسرقبلي. ( )
 

 المالية: األدواترعريفات أربعة فئات من 
 تعند القيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة المالية اتلرزاماإل أو  المالية األصول

(Financial asset or financial liability at fair value through surplus or 

deficit ) المالية الري رالئم كل من الظرو  الرالية.  اتلرزاماإل هي لألصول المالية أو 
المالية رصن   اتلرزاماإل أو  لألصول المالية . للمراجرة رصن  تعلى أنها محرفظ بها (أ)

 -إذا كانت:تعلى أنها محرفظ بها للمراجرة 
بيعــه أو إتعــادة شــرائه فــي المســرقبل  لغــرض رئيســيبشــكل  ركبــدهأو يــرم شــرائه  (0)

 القريب؛
 معـاً رم إداررهـا يـجزء من محفظة أدوات ماليـة محـددة األولي يكون ك تعررا اإلتعند  (9)

 ؛ أو  جلتعلى نمط فعلي حديث لجني األرباح قصيرة األ دليل بشأنها والري يوجد

ركــون تعقــود ضــمانة ماليــة أو أداة الرــي  ةالمشــرق باســرثناء) تعبــارة تعــن مشــرقة (1)
   (.رحوط محددة وفعالة
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األولي بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو  تعررا اإليرم رحديدها من قبل المنشأة تعند  (ب)
، أو تعند 01هذا الرحديد فقط تعندما رسم  به الفقرة  اسرخدامالخسارة. ويمكن للمنشأة 

  -ألنه إما: ئمةمال إجراء ذلك رنجم معلومات أكثر 

)المشــار  تعرــرا اإلحــد كبيــر مــن تعــدم اإلرســاق فــي القيــاس أو  إلــىيلغــي أو يقلــل  (0)
إليــه أحيانــا بــــ "تعــدم الروافــق المحاســـبي"( الــذي خالفــًا لـــذلك ســينجم مــن قيـــاس 

 أو ؛بمكاسبها وخسائرها تعلى أسس مخرلفة تعررا اإلأو  اتلرزاماإل األصول أو 

ــرم إدارة مجموتعــة مــن األصــول الم (9) ــة أو كليهمــا ورقيــيم  اتلرزامــاإل اليــة أو ر المالي
ـــة حســـب إدارة مخـــاطرة موثقـــة أو إســـرراريجية  ـــى أســـاس القيمـــة العادل أدائهـــا تعل

، ويـرم رزويـد المعلومـات حـول المجموتعـة داخليـًا بنـاءًا تعلـى هـذا األسـاس إسرثمار
ي معيـار المحاسـبة الـدولتعلى موظفي إدارة المنشأة الرئيسين )كما هم معرفون في 

، تعلـى سـبيل المثـال تعـن األطـرا  ذات العالقـة" فصـاحاتإ"  ،92 في القطاع العـام
 مجلس إدارة المنشأة ومديرها الرنفيذي الرئيسي. 

 
واإلرشـاد الرطبيقـي ، 01-00ررطلـب الفقـرات  ،12 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـامفي 
ــة  افصــاحاتأن رقــدم المنشــأة  1 ــة الرــي حــددرها بالقيمــة  اتمــلرزااإل و تعــن األصــول المالي المالي

ــة لبــت هــذه الشــروط، وبالنســبة  العادلــة مــن خــالل الــرب  أو الخســارة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة رلبي
( أتعاله يشمل ذلك اإلفصـاح وصـفًا لكيـ  أن الرحديـد بالقيمـة 9لألدوات الري ررأهل حسب البند )

الموثقــة للمنشــأة أو إســرراريجية العادلــة مــن خــالل الــرب  أو الخســارة يرفــق مــع إدارة المخــاطرة 
 .  سرثماراإل

 
في أدوات حقوق الملكية الري ليس لها سعر سوق مدر  فـي سـوق نشـط والرـي  اتسرثمار اإلإن 

والملحـق أ الفقـررين رطبيـق  ) (18الفقـرة  أنظرال يمكن قياس قيمرها العادلة بشكل موثوق به )
 ة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة. أنها بالقيمتعلى ال يرم رحديدها  ،(001، رطبيق 001

 
 001رطبيـق  – 020والملحـق أ الفقـرات رطبيـق  19و 10و 10أن الفقـرات  إلـىرجدر اإلشارة 

مـالي رنطبـق  إلرـزامالري حددت مرطلبات رحديد مقياس موثوق به للقيمة العادلة ألصـل مـالي أو 
بالرحديـد أو خـال  ذلـك، أو الرـي  ءً سـوابشكل مساو تعلى جميع البنود المقاسة بالقيمة العادلة، 

 يرم اإلفصاح تعن قيمرها العادلة. 
 

مالية مع دفعات ثابرة أو قابلة للرحديد أو  أصولهي  سرحقاقاإلالمحرفظ بها حرى  اتسرثمار اإل
أ  الملحق أنظر) سرحقاقاإلبها حرى  حرفاظاإلثابت للمشروع نية إيجابية وقدرة تعلى  إسرحقاق

 -:باسرثناء(، 18-92ات اإلرشادية الفقرات من الرطبيق
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــرب  أو  المبــدئي تعرــرا اإل تعنــدالمنشــأة  رحــددهاالرــي رلــك  (أ)

 الخسارة؛

 المنشأة تعلى أنها مروفرة برسم البيع؛ و رحددهارلك الري  (ب)
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 رعري  القروض والذمم المدينة. رلبيرلك الري  (ج)
 

إذا  ســرحقاقاإلبهــا حرــى رــاريخ  ى أنهــا محــرفظال رقــوم المنشــأة برصــني  أي أصــول ماليــة تعلــ
قامــت المنشــأة، خــالل الســنة الماليــة الحاليــة أو الســنرين المــاليرين الســابقرين، ببيــع أو إتعــادة 

 سـرحقاقاإلقبـل رـاريخ  سـرحقاقاإلالمحرفظ بها حرـى رـاريخ  اتسرثمار اإل كبير منرصني  مبلغ 
( ســرحقاقاإلالمحــرفظ بهــا حرــى رــاريخ  اتمار ســرثلللمبلغ اإلجمــالي بــا مبلــغ كبيــر فيمــا يرعلــق)

 -أو إتعادة الرصني  الري:تعمليات البيع  باسرثناء
األصـول الماليـة )مـثاًل، أقـل  اسـردتعاءأو رـاريخ  سـرحقاقاإلراريخ  منركون قريبة جدًا  (أ)

لرغيرات في سعر فائـدة السـوق ل ال يكونبحيث  (سرحقاقاإلقبل راريخ  أشهرمن ثالثة 
 مة العادلة لألصل المالي؛ تعلى القي هامأثر 

المنشــأة برحصــيل كامــل المبلــغ األصــلي الخــاص باألصــل المــالي رحــدث بعــد أن رقــوم  (ب)
 ؛ أو بشكل جوهري من خالل الدفعات أو الدفعات المسبقة المجدولة

حدث مسرقل خار  تعن سيطرة المنشأة، وغير مركـرر ولـم يكـن مـن الممكـن  إلىرُنسب  ( )
 عقول. أن رروقعه المنشأة تعلى نحو م

 

األصول الري أحدثها المشروع هي  (Loans and receivables) القروض والذمم المدينة
لم رصن  في السوق النشط،  ثابرة أو قابلة للرحديد الري مع دفعاتغير المشرقة  المالية

  -:باسرثناء

والري يجب  ،بيعها مباشرة أو تعلى المدح القصيرالري أوجدها المشروع بهد  رلك  (أ)
المبدئي  تعررا اإلورلك الري رحدد تعند  ا تعلى أنها محرفظ بها للمراجرة،رصنيفه

  ؛كالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة

 األولي تعلى أنها مروفرة برسم البيع؛ أو  تعررا اإلرلك الري رحددها المنشأة تعند  (ب)
األولية، ها ارإسرثمار رلك الري ال يمكن أن يسرعيد المالك مقابلها بشكل جوهري جميع  ( )

ي، الري يرم رصنيفها تعلى أنها ئرماناإل غير رلك الري يكون سببها ردهور الوضع 
 مروفرة برسم البيع. 

 

األصـول الرـي ليســت قـروض أو ذمـم مدينـة )تعلــى  مجموتعـة مـنرم شـراؤها فــي يـالرـي  الحصـة إن
مــة قرضــًا أو ذال رعربــر ( مماثــلق دومشــررك أو صــن إســرثمارق وفــي صــند حصــةســبيل المثــال، 

 مدينة.
 

 لألصولهي رلك  (sale financial assets-for-Available)  المالية المروفرة للبيع األصول
: )أ( قروض وذمم غير المشرقة الري رحدد برصني  مراحة للبيع أو أنها ليست مصنفة كـ المالية

العادلة من ًأصول مالية تعند القيمة ، أو ) ( سرحقاقاإلمحرفظ بها حرى  اتإسرثمار مدينة، )ب( 
 .خالل الرب  أو الخسارة

 

 رعري  تعقد الضمان المالي
هـو تعقـد يرطلـب أن رقـوم الجهـة  (Financial guarantee contract) تعقـد الضـمان المـالي

المصدرة بإجراء دفعات محددة لرعويض حامله تعن الخسارة الري يركبـدها ألن مـدينًا محـددًا لـم يقـم 
   حكام األصلية أو المعدلة ألداة مالية.حسب األ هإسرحقاقبإجراء الدفع تعند 
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 والقياس تعررا اإلبرعريفات خاصة 
mortized cost of a financial asset A) مالية اتإلرزام مالية أو ألصولالركلفة المطفأة 

or financial liability)  المالية بمقداره تعند  اتلرزاماإل أو  األصولهي المبلغ الذي قيست به
مخصومًا منه اإلطفاء الرراكمي أو ذلك  إلى مضافاً  ،الرسديدات الرئيسية دئي ناقصاً المب تعررا اإل

، ومخصومًا منه كذلك أي رخفيض )مباشرة سرحقاقاإلألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ 
  القيمة أو تعدم إمكانية الرحصيل. انخفاضبأو من خالل اسرعمال حساب مخصص( خاص 

 
هو أسلوب لحسـاب اإلطفـاء  Effective interest method)) ة المفعولأسلوب الفائدة الساري

) أو مجموتعــة مــن  ماليــة  اتإلرزامــماليــة أو  ألصــولســعر الفائــدة الســاري المفعــول  اســرخدامب
الماليـة( ورخصـيص فائـدة الـدخل أو فائـدة المصـرو  تعلـى الفرـرات  اتلرزامـاإل األصول الماليـة أو 

 النقديـة ري المفعـول هـو السـعر الـذي يخصـم بالضـبط رـدفق الـدفعاتوسعر الفائدة الساالمناسبة. 
ــغ المســرلمة ــرة حرــى  أو المبل ــاريخ إتعــادة الرســعير الرــالي  ســرحقاقاإلالمســرقبلية خــالل الفر أو ر

 .الماليــة اتلرزامــاإل الماليــة أو  لألصــولصــافي المبلــغ المرحــل الحــالي  إلــىالمبنــي تعلــى الســوق 
 أو المســرلمة بــين أطــرا  العقــد ،ة الرســوم والنقــاط المدفوتعــةويجــب أن يشــمل ذلــك الحســاب كافــ

معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع  أنظــرللعقــود ذات األطــرا  المركاملــة لســعر الفائــدة الفعــال ) 
الحساب جميع الرسوم والنقـاط المدفوتعـة أو  يرضمن، "(الربادليةمعامالت الات من "اإليراد ،2العام 

معيــار  أنظــرقــد والرــي رعربــر جــزأ ال يرجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي )المســرلمة بــين أطــرا  الع
الخصومات األخرح. وهنـاك إفرـراض أو ، وجميع العالوات ةركالي  المعاملو (، 08المحاسبة الدولي

األدوات الماليـــة المشـــابهة مـــن بأنـــه يمكـــن رقـــدير الرـــدفقات النقديـــة والعمـــر المروقـــع لمجموتعـــة 
الحــاالت النــادرة الرــي يكــون فيهــا مــن غيــر الممكــن رقــدير الرــدفقات  رلــكفــي  غيــر أنــه. بموثوقيــة
ــة  ــة )أو مجموتعــة أو النقدي ــألداة المالي ــع ل ــة( مــن العمــر المروق ــةاألدوات المالي ، رســرخدم بموثوقي

مــن المنشــأة الرــدفقات النقديــة الرعاقديــة خــالل كامــل المــدة الرعاقديــة لــألداة الماليــة )أو مجموتعــة 
   األدوات المالية(.

 
لرزامو  أصول اسربعادعني ي( Derecognition) تعررا اإلإلغاء  من معرر  بها سابقا مالية  اتا 

 للمشروع. بيان المركز المالي
 

تعبارة تعن شراء  (sale or purchase way Regular) الطريقة المعرادة في الشراء أو البيع
ر زمني محدد تعمومًا أو بيع أصل مالي بموجب تعقد رنص شروطه تعلى رسليم األصل ضمن إطا

 تعر  في السوق المعني.وفق نظام أو 
 

 شـراء إلـىمباشـرة  رُنسـبالرـي المرزايـدة  هـي الركـالي  (costs Transaction) ةركالي  المعامل
الملحـق )أ((.  " مـن96"رطبيـق  الفقـرة أنظـربـه )الرصـر   إصداره أو مالي أو إلرزامأو مالي  أصل

الممكـن ركبـدها فـي حـال لـم رقـم المنشـأة بشـراء غيـر الرـي كـان مـن والركلفة المرزايدة هي الركلفة 
 األداة المالية أو إصدارها أو الرصر  بها. 
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 رعريفات مرربطة بمحاسبة الرحوط
ملزمــة لربــادل كميــة محــددة مــن المــوارد بســعر  ارفاقيــة (commitment Firm) الثابــت لرــزاماإل 

 .محدد في راريخ أو رواريخ مسرقبلية محددة
 

 هي معاملة مسرقبلية غير ملرزمة لكن مروقعة.  (transaction Forecast) عاملة مروقعةم
 

 الرحوط من أخطار الرغير فيهي مشرق معين أو )(  instrument edgingH) أداة الرحوط
يروقع أن رعادل الري مالية غير المشرقة ال اتلرزاماإل أو  سعر الصر  األجنبي فقط ( لألصول

(offsetقيمره ) ا العادلة أو ردفقارها النقدية الرغيرات في القيمة العادلة أو الردفقات النقدية لبند
رروسع  012-097والملحق أ الفقرات من الرطبيقات اإلرشادية  86-80محوط معين )الفقرات 
 .في رعري  أداة الرحوط(

 

ة مسرقبلية أو تعملي ،ثابت إلرزامأو  ،إلرزام ،هو إما أصل( item Hedged) البند المحوط
: )أ( رعرض المشروع من العمليات األجنبية سرثماراإلأو تعمليات مروقعة لصافي  مروقعة

لمخاطرة الرغيرات في القيمة العادلة أو لرغيرات في الردفقات النقدية المسرقبلية )ب( ألغراض 
ت والملحق أ الفقرات من الرطبيقا 21-87نها محوطة )الفقرات أمحاسبة الرحوط محدد تعلى 

 رروسع في رعري  البنود المحوطة(. 010-010اإلرشادية 
هي درجة لرغيرات القيمة العادلة أو الردفقات  (Hedge effectiveness) فاتعلية الرحوط

 دوات المالية )أنظرالري رعادل بالقيمة العادلة أو الردفق النقدي لألالنقدية رعزح لمخاطرة رحوط 
 (.016-011رشادية الملحق أ الفقرات من الرطبيقات اإل 

 
وط المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في هذا المعيار بنفس رسرخدم الشر 

المنشور  المعرفة المصطلحاتقاموس المعاني الواردة في رلك المعايير، وررم إتعادة إنراجها في 
 بشكل منفصل.

 

 الضمنيةالمشرقات 
من أداة مالية منوتعة )مجمعة( رشمل مشرقا  وتعقدا  أساسيا  في بعض األحيان قد يكون المشرق جزءا   55

host contract-  وينجم تعن ذلك أن بعض الردفقات النقدية لألداة المجمعة رخرل  بطريقة مماملة
ينرج تعن المشرقة الضمنية رعديل بعض أو جميع الردفقات النقدية الري  .للمشرق القائم لوحده

لسعر فائدة محدد، أو سعر أداة مالية، أو سعر سلعة، أو سعر  ا  وفقيقرضيها العقد خالفا  لذلك 
، أو مرغير ئرماناإلأو مؤشر  ئرماناإلالصر  األجنبي، أو مؤشر األسعار أو المعدالت، أو مالءة 

آخر، بشرط أنه في حالة المرغير غير المالي ال يكون المرغير خاصا  بطر  ما في العقد. وال 
األداة المالية والري يمكن نقلها رعاقديا  بشكل مسرقل تعن رلك األداة، أو يكون رعربر المشرقة المرفقة ب

 فيها طر  مقابل مخرل  تعن رلك األداة، مشرقة ضمنية بل هي أداة مالية منفصلة. 
 

ه مشرق بموجب هذا المعيار إذا أنتعلى  واحرسابهيجب فصل المشرق المثبت تعن العقد المضي   09
  -ة:روفرت كافة الشروط الرالي
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للمشرق المثبت ال ررربط بشكل وثيق بالخصائص  قرصاديةاإلالخصائص والمخاطر  (أ)
الملحق أ الفقرات من الرطبيقات اإلرشادية  أنظر) للعقد المضي  قرصاديةاإلوالمخاطر 

 ؛(16و 11
 ؛ و رلبي أداة منفصلة بذات الشروط مثل المشرق المثبت رعري  المشرق (ب)
ت مقاسه بمقدار القيمة العادلة مع رغيرات في القيمة األداة المنوتعة )المجمعة( ليس ( )

)مثل المشرقات الري ثبرت في األصول  العادلة مبلغ تعنها في صافي الرب  أو الخسارة
المالية تعند القيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة غير  اتلرزاماإل المالية أو 
 المنفصلة(.

 
بموجـب هـذا المعيـار إذا  بة العقـد المضـي  نفسـهفانـه يجـب محاسـ ،إذا رم فصـل المشـرق المثبـت

هــذا  يرنــاولال كــان أداة ماليــة، وبمــا يرفــق مــع المعــايير األخــرح المناســبة إذا لــم يكــن أداًة ماليــة. 
 .في بيان المركز الماليبشكل منفصل  الضمنيةالمعيار ما إذا كان يجب تعرض المشرقة 

 

رقة ضمنية واحدة أو أكثر فإنه يمكن للمنشأة العقد تعلى مش احروحإذا  ،09بالرغم من الفقرة  01
مالي بالقيمة العادلة من  إلرزامرحديد العقد المخرلط )المجمع( بكامله تعلى أنه أصل مالي أو 

 -خالل الرب  أو الخسارة، إال إذا:
كانت المشرقة )المشرقات( الضـمنية ال رعـدل بشـكل جـوهري الرـدفقات النقديـة الرـي كانـت  (أ)

 أو  ؛لبها العقدخالفًا لذلك سيرط
أداة مخرلطـة )مجمعـة(  إتعربـاركان من الواض  مع رحليل بسيط أو بدون رحليل أنه تعند  (ب)

للمــرة األولــى أن هــذا الفصــل للمشــرقة )المشــرقات( الضــمنية محظــور، مثــل خيــار دفعــة 
مقدمــة موجــودة ضــمنيًا فــي قــرض يســم  لصــاحبه أن يــدفع الــدين مقــدما بمقــدار ركلفرــه 

   المطفأة رقريبًا.
 

يحذ  طلب المنشأة بفصل مشرقة ضمنية تعن تعقدها األصلي بموجب هذا المعيار، ولكنها غير  01
أو في نهاية فررة إتعداد  االمرالكقادرة تعلى قياس المشرقة الضمنية بشكل منفصل إما تعند 

)المجمع( بكامله بقيمره العادلة من خالل رقارير المالية الحق فإن تعليها رحديد العقد المخرلط 
إذا كانت المنشأة غير قادرة تعلى القياس بشكل منفصل فائض أو العجز. تعلى نحو مشابه، ال

جمع( خار  للمشرقة الضمنية الري كان يرعين فصلها في إتعادة رصني  للعقد المخرلط )المُ 
القيمة العادلة من خالل فئة الفائض أو العجز، فإنه يرم ومنع إتعادة الرصني . في مثل هذه 

العقد المخرلط )المجمع( مصنفا كما كان بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  الظرو ، يبقى
 العجز بمجملها.

 

إذا كانت المنشأة غير قادرة تعلى رحديد القيمة العادلة للمشرقة الضمنية بموموقية تعلى أساس بنودها  51
ير مسعرة(، وشروطها )تعلى سبيل الممال، ألن المشرقة الضمنية رقوم تعلى أساس أداة حق ملكية غ

ركون القيمة العادلة للمشرقة الضمنية )المركبة( هو الفرق بين القيمة العادلة لألداة المخرلطة والقيمة 
ذا كانت المنشأة  العادلة للعقد األساسي، إذا كان من الممكن رحديد رلك القيم بموجب هذا المعيار. وا 



 األدوات المالية: اإلتعررا  والقياس

   5242  02 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 54هذه الطريقة، يرم رطبيق الفقرة  اسرخدامبغير قادرة تعلى  رحديد القيمة العادلة للمشرقة الضمنية 
 .الفائض أو العجزويرم رحديد األداة )المركبة( بالقيمة العادلة من خالل 

 

لغاء  تعررا اإل  تعررا اإلوا 

 المبدئي تعررا اإل

فقط  بيان مركزها الماليالمالية في  اتلرزاماإل المالية أو  باألصول تعررا اإليجب تعلى المشروع  06
 األصولفيما يرعلق بمشرريات  12الفقرة  أنظرًا في األحكام الرعاقدية لألداة )تعندما يصب  طرف

  المالية "بالطريقة المنرظمة"(.
 

 بأصل مالي تعررا اإلإلغاء 
" من 11 رطبيق –42 والفقرات "رطبيق 01-58يرم في البيانات المالية الموحدة رطبيق الفقرات  51

لمعيار  وفقا  م المنشأة أوال بروحيد جميع الشركات الرابعة الملحق "أ" تعلى مسروى موحد. وبالرالي، رقو 
الذي الرفسير معيار المحاسبة الدولي أو الوطني المرعلق أو و  1 في القطاع العام المحاسبة الدولي

 والفقرات "رطبيق 01 -58من مم رطبق الفقرات و  يرعامل مع روحيد المنشآت ذات الغايات الخاصة،
 النارجة. قرصاديةاإلنشأة ق "أ" تعلى الم" من الملح11 رطبيق –42

 

، برحديد 91-02كان أو سيكون مناسبًا بموجب الفقرات  تعررا اإلرقوم المنشأة، قبل رقييم إلغاء  08
ما إذا كان يجب رطبيق رلك الفقرات تعلى جزء من األصل المالي )أو جزء من مجموتعة أصول 

( بمجمله، تعلى ةألصول المالية المشابه( أو تعلى األصل المالي )أو مجموتعة من اةمالية مشابه
 النحو الرالي:

تعلـى جـزء مـن األصـل المـالي )أو جـزء مـن مجموتعـة أصـول  91 -02يرم رطبيـق الفقـرات  (أ)
بـه يحقـق واحـد  تعرـرا اإل( إذا، وفقط إذا، كـان الجـزء الـذي يـرم دراسـة إلغـاء ةمالية مشابه

 -من الشروط الثالث الرالية:

مــن األصــل المــالي )أو بشــكل خــاص ت نقديــة محــددة رــدفقاتعلــى الجــزء فقــط  يشــرمل (5)
(. تعلـى سـبيل المثـال، تعنـدما رقـوم المنشـأة ةجزء من مجموتعة أصـول ماليـة مشـابه

فـي الرـدفقات بإبرام شريحة معدل فائـدة يحصـل بموجبهـا الطـر  المقابـل تعلـى الحـق 
مــن  األصـليالمبلغ بــ الخاصـةلكـن لــيس الرـدفقات النقديــة  ،الفائــدةب الخاصـةالنقديـة 

 .  الفائدةب الخاصةتعلى الردفقات النقدية  91 -02أداة الدين، يرم رطبيق الفقرات 

يشــرمل الجــزء فقــط تعلــى حصــة رناســبية كاملــة مــن الرــدفقات النقديــة مــن األصــل  (0)
(. تعلـى سـبيل المثـال، تعنـدما ةالمالي)أو من مجموتعـة مـن األصـول الماليـة المشـابه

بهـا الطـر  المقابـل تعلـى حقـوق فـي حصـة يحصـل بموج ارفاقيـةرقوم المنشأة بإبرام 
تعلـى  91 -02من جميـع الرـدفقات النقديـة ألداة الـدين، يـرم رطبيـق الفقـرات  22%
ذا كـان هنـاك أكثـر مـن طـر  مقابـل، فـال ُيطلـب  22% من رلـك الرـدفقات النقديـة. وا 
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مــن كــل طــر  مقابــل أن يكــون لــه حصــة رناســبية فــي الرــدفقات النقديــة شــريطة أن 
 ة الري رقوم بالنقل حصة رناسبية كاملة. يكون للمنشا

يشـرمل الجـزء فقــط تعلـى حصـة رناســبية كاملـة مـن الرــدفقات النقديـة المحـددة بشــكل  (9)
(. تعلــى ةخــاص مــن األصــل المــالي )أو مــن مجموتعــة مــن األصــول الماليــة المشــابه

ســبيل المثــال، تعنــدما رقــوم المنشــأة بــإبرام إرفاقيــة يحصــل بموجبهــا الطــر  المقابــل 
مــن الرــدفقات النقديــة الخاصــة بالفائــدة، يــرم رطبيــق  %22قــوق فــي حصــة تعلــى ح
ذا كـان  %22تعلى  91 -02الفقرات  من رلك الردفقات النقديـة الخاصـة بالفائـدة. وا 

هنــاك أكثــر مــن طــر  مقابــل، فــال ُيطلــب مــن كــل طــر  مقابــل أن يكــون لــه حصــة 
ون للمنشـاة الرـي رناسبية في الردفقات النقديـة المحـددة بشـكل خـاص شـريطة أن يكـ

 رقوم بالنقل حصة رناسبية كاملة.
 

تعلــى األصــل المــالي بمجملــه )أو  91 -02فـي جميــع الحــاالت األخــرح، يــرم رطبيــق الفقــرات   (ب)
بمجملهــا(. تعلــى ســبيل المثــال، تعنــدما رقــوم  ةتعلــى مجموتعــة مــن األصــول الماليــة المشــابه

نقدية من األصـل المـالي)أو من الرحصيالت ال %22( الحقوق في أول وآخر 0المنشأ بنقل )
من الردفقات النقديـة  %22( الحقوق في9(، أو )ةمن مجموتعة من األصول المالية المشابه

 إئرمــانمــن مجموتعــة الــذمم المدينــة، لكنهــا رقــدم ضــمانة برعــويض المشــرري تعــن أي خســائر 
 91 -02مــن المبلــغ األصــلي للــذمم المدينــة، يــرم رطبيــق الفقــرات  %8رصــل نســبرها حرــى 

 ( بمجملها. ةلى األصل المالي )أو من مجموتعة من األصول المالية المشابهتع

 

جـزء مـن األصـل المـالي )أو  إلـىإمـا  98 - 02ويشير مصطل  "األصل المـالي" فـي الفقـرات 
)أ( أتعـاله، أو خالفـًا لـذلك  البنـد فـي محـددة( كما هـي ةجزء من مجموتعة أصول مالية مشابه

 مجملها.ب( ةمن األصول المالية المشابهاألصل المالي )أو مجموتعة  إلى
 

  -باألصل المالي تعندما، وفقط تعندما: تعررا اإلرقوم المنشأة بإلغاء  02
 رم الرنازل تعنها؛ أو الحقوق الرعاقدية في الردفقات النقدية من األصل المالي أو مدةرنرهي  (أ)

إللغــاء  هالً مــؤ النقــل  ويكــون 90و 92 رينفــي الفقـر  مبــينرقـوم بنقــل األصــل المــالي كمـا هــو  (ب)
 .99للفقرة  وفقاً  تعررا اإل

 

 بيع األصول المالية(.في لطريقة المعرادة فيما يخص ا 12الفقرة  أنظر)
 

 -رقوم المنشأة بنقل األصل المالي إذا، وفقط إذا: 92
 الردفقات النقدية لألصل المالي؛ أو باسرالمالحقوق الرعاقدية  قامت بنقل (أ)
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 اإلرزامــالرــدفقات النقديــة لألصــل المــالي، لكنهــا رحملــت  باســرالمبــالحقوق الرعاقديــة  احرفظــت (ب)
الشـروط  معـين يسـروفي ارفاقرعاقديًا بدفع الردفقات النقدية لواحد أو أكثر من المسرلمين في 

 .02في الفقرة الواردة 
 

الردفقات النقدية لألصل المالي )"األصل  باسرالمتعندما رحرفظ المنشأة بالحقوق الرعاقدية  90
رعاقديًا بدفع الردفقات النقدية لواحدة أو أكثر من المنشآت  اإلرزامنها ررحمل األصلي"(، لك

"(، رعالم المنشأة المعاملة تعلى أنها نقل لألصل المالي إذا، وفقط إذا، ن)"المسرلمين النهائيي
 -رحققت جميع الشروط الثالث الرالية:

ــل نهــائييالن للمســرلمينبــدفع مبــالغ  إلرــزامالمنشــأة أي  أن ال يكــون لــدح (أ) مبــالغ  مــا لــم ُرحص 
الرـي يحـق فيهـا مـن قبـل المنشـأة  جـلمن األصل األصلي. وال رعربر السل  قصـيرة األ مقابلة
حسـب أسـعار السـوق  المسـرحقةالفائـدة  إلـىباإلضافة  الذي يرم إقراضهكامل المبلغ  اسررداد
 لهذا الشرط.  انرهاكا

و رهـن األصـل األصـلي إال كـأوراق ماليـة النقـل مـن بيـع أ بموجب بنـود تعقـدمنع المنشأة رُ أن  (ب)
 .  لهم بدفع ردفقات نقدية لرزاماإل النهائيين مقابل  للمسرلمين

 المسـرلمينبرسديد أي ردفقات نقدية قامت برحصيلها نيابـة تعـن  إلرزاملدح المنشأة أن يكون  ( )
 مارإسـرثالمنشـأة مخولـة بإتعـادة ال ركـون ذلـك،  إلـىضـافة باإلبدون رـأخير مـادي.  نالنهائيي
فـي  محـدد)كمـا هـو  المعـادل فـي النقـد أو النقـد اتسـرثمار اإل باسـرثناءالرـدفقات النقديـة، رلك 

خــالل فرــرة الرســوية  "(النقــديالرــدفق  ات"بيانــ 9 فــي القطــاع العــام معيــار المحاســبة الــدولي
، نالنهـائيي المسـرلمين إلـىلسـداد ا الـذي يطلـب فيـهالرـاريخ  إلىالقصيرة من راريخ الرحصيل 

 .  نالنهائيي المسرلمين إلى اتسرثمار اإلالفائدة المكرسبة من مثل هذه  نقلرم وي

 

(، ينبغي تعليها رقييم الحد الذي رحرفظ فيه 92الفقرة  أنظرتعندما رنقل المنشأة األصل المالي ) 99
 -بمخاطر ومكافئات ملكية األصل المالي. وفي هذه الحالة:

 يرعـينملكيـة األصـل المـالي بشـكل جـوهري،  إذا قامت المنشأة بنقـل جميـع مخـاطر ومكافئـات (أ)
لرزامــحقــوق و  ةبشــكل منفصــل بأيــ تعرــرا اإلباألصــل المــالي و  تعرــرا اإلتعليهــا إلغــاء  رم يــ اتا 

 .اتإلرزامبها في النقل تعلى أنها أصول أو  حرفاظاإلأو  إنشائها

 بجميــع مخــاطر ومكافئــات ملكيــة األصــل المــالي بشــكل جــوهري، حرفــاظاإلإذا قامـت المنشــأة ب (ب)
 باألصل المالي. تعررا اإليجب أن رسرمر في 

بجميــع مخــاطر ومكافئــات ملكيــة األصــل المــالي بشــكل  حرفــاظاإلإذا لــم رقــم المنشــأة بنقــل أو  ( )
بالسيطرة تعلى األصل المالي. وفي هـذه  احرفظتما إذا كانت قد  ينبغي تعليها رحديدجوهري، 
 -الحالة:
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ورعرـر  بشـكل  باألصـل المـالي تعرـرا إلا، فإنها رلغي رحرفظ المنشأة بالسيطرةإذا لم  (0)
ــ لرزامــحقــوق و  ةمنفصــل بأي ــ اتا  ــى أنهــا  حرفــاظاإلأو  إنشــائهارم ي ــي النقــل تعل بهــا ف
 .اتإلرزامأصول أو 

 حــد إلــىباألصــل المــالي  تعررا اإلفإنهــا رســرمر بــ ،المنشــأة بالســيطرة احرفظــتإذا  (9)
  (.   19الفقرة  أنظرفي األصل المالي ) مشاركرها المسرمرة

 

( من خالل مقارنة رعرض المنشأة، قبل وبعد 00الفقرة  أناررقييم نقل المخاطر والمكافئات )يرم  09
النقل، مع الرغير في مبالغ وروقيت صافي الردفقات النقدية لألصل المنقول. ورحرفا المنشأة بشكل 

الية جوهري بجميع مخاطر ومكافئات ملكية األصل المالي إذا كانت رعرضها للرغير في القيمة الح
لصافي الردفقات النقدية المسرقبلية من األصل المالي ال ررغير بشكل كبير نريجة للنقل )ممال  ألن 

 معينة إلتعادة شرائه بسعر مابت أو سعر البيع مضافا   رفاقيةإب المنشأة قامت ببيع أصل مالي رهنا  
ة األصل المالي إذا إليه تعائد المقرض(. ورنقل المنشأة بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافئات ملكي

لم يعد رعرضها لممل هذا الرغير مهما فيما يرعلق بمجموع الرغيرات في القيمة الحالية لصافي 
الردفقات النقدية المسرقبلية المرربطة باألصل المالي )ممال  ألن المنشأة قامت ببيع أصل مالي رهنا  

الشراء أو أنها قامت بنقل حصة فقط بخيار معين إلتعادة شرائه بقيمره العادلة في وقت إتعادة 
معين، ممل المشاركة الجزئية في  ارفاقرناسبية كاملة للردفقات النقدية من أصل مالي أكبر في 

 (.05القرض، يسروفي الشروط الواردة في الفقرة 

  

بجميع مخاطر ومكافئات الملكية  حرفاااإلسيكون من الواضح تعادة ما إذا قامت المنشأة بنقل أو  04
هري ولن يكون هناك حاجة للقيام بأي حساب. وفي الحاالت األخرى، سيكون من بشكل جو 

الضروري حساب ومقارنة رعرض المنشأة للرغير في القيمة الحالية لصافي الردفقات النقدية 
سعر الفائدة الحالي المالئم في السوق  اسرخدامبالمسرقبلية قبل وبعد النقل. ويرم الحساب والمقارنة 

ل الخصم. ويرم دراسة جميع الرغيرات المعقولة والمحرملة في صافي الردفقات النقدية، تعلى أنه معد
 . احرماالمع إبداء أهمية أكبر لرلك المخرجات الري يكون حدومها أكمر 

 

)ج(( تعلى قدرة المنقول له  00الفقرة  أنارالمنشأة بالسيطرة تعلى األصل المنقول ) إحرفاايعرمد  01
ذا ك طر  مالث  إلىان لدى المنقول له قدرة تعملية تعلى بيع األصل بمجمله تعلى بيع األصل. وا 

فرض قيود إضافية  إلىليس له تعالقة وقادر تعلى ممارسة رلك القدرة بشكل أحادي ودون الحاجة 
بالسيطرة. ورحرفا المنشأة بالسيطرة في جميع  احرفاتتعلى تعملية النقل، تعندئذ ال ركون المنشأة قد 

 الحاالت األخرى.
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 )ط((، )ج(و )أ(  00الفقرة  أنار) تعررا اإل لعكسالنقل المؤهل 
 احرفظتبمجملها و  تعررا اإلإذا قامت المنشأة بنقل األصل المالي في تعملية نقل مؤهلة إللغاء  96

خدمة لعقد  إلرزامبحق خدمة األصل المالي مقابل رسوم معينة، فإنها رعرر  إما بأصل خدمة أو 
ذا لم يكن م المنشأة بشكل كافي  اسرالمهان المروقع أن رعوض الرسوم الري يجب الخدمة ذلك. وا 

الرعاقدي للخدمة بقيمره العادلة.  لرزاماإل الخدمة الخاص ب إلرزامب تعررا اإلتعن أداء الخدمة، يرم 
ذا كان من المروقع أن رشكل الرسوم الري يجب  أكثر مما هو رعويض كا  تعن  اسرالمهاوا 

خدمة لحق الخدمة بمبلغ يرم رحديده تعلى أساس رخصيص المبلغ  بأصل تعررا اإلالخدمة، يرم 
 . 92للفقرة  وفقاً المسجل لألصل المالي الكبير 

 

باألصل المالي بمجمله، نريجة لعملية النقل، لكن نرم تعن تعملية النقل  تعررا اإلإذا رم إلغاء  97
خدمة، رعرر   إلرزاممالي جديد أو  إلرزامحصول المنشأة تعلى أصل مالي جديد أو رحملها 

 الخدمة بالقيمة العادلة. إلرزامالمالي الجديد أو  لرزاماإل المنشأة باألصل المالي الجديد أو 

 

 -في الرب  أو الخسارة بالفرق بين: تعررا اإل مباألصل المالي بمجمله، ير تعررا اإلتعند إلغاء  98
  ؛ والمبلغ المسجل (أ)

رم الحصـول تعليـه مطروحـا منـه يـد المسرلم )بمـا فـي ذلـك أي أصـل جديـ المقابل( 0) مجموع (ب)
بهـا مباشـرة فـي  تعرـرا اإل( أي أربـاح أو خسـائر رراكميـة رـم 9رم رحملـه( و)يجديد  إلرزامأي 

 )ب((؛61الفقرة  أنظربيان الدخل الشامل )
 

 يجب اإلفصاح تعنها  في الرب  أو الخسارة
 

نشأة بنقل الردفقات إذا كان األصل المنقول جزء من أصل مالي اكبر )مثاًل، تعندما رقوم الم 92
)أ(( ويكون الجزء المنقول 08الفقرة  أنظرالنقدية الخاصة بالفائدة الري هي جزء من أداة الدين، 

به بمجمله، يرم رخصيص المبلغ المسجل السابق لألصل المالي األكبر  تعررا اإلمؤهاًل إللغاء 
به، تعلى أساس القيم العادلة  تعررا اإلبه والجزء الذي رم إلغاء  تعررا اإلبين الجزء الذي يسرمر 

المخرلفة لرلك األجزاء في راريخ النقل. ولهذا الغرض، يرم معاملة أصل الخدمة المحرفظ به تعلى 
 -في الرب  أو الخسارة بالفرق بين: تعررا اإلبه. يرم  تعررا اإلأنه جزء يسرمر 

 و ؛به تعررا اإلرم إلغاء يللجزء الذي المخصص المبلغ المسجل  (أ)

به )بمـا فـي ذلـك أي أصـل جديـد  تعررا اإلرم إلغاء يالمسرلم للجزء الذي  المقابل( 0) مجموع (ب)
( أي أربــاح أو خســائر 9رم رحملــه( و )يــجديــد  إلرــزامرم الحصــول تعليــه مطروحــا منــه أي يــ

 )ب((. 61الفقرة  أنظربها مباشرة في بيان الدخل الشامل ) تعررا اإلله رم  مخصصةرراكمية 
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بهــا فــي بيــان الــدخل الشــامل بــين  تعرــرا اإللخســائر الرراكميــة الرــي رــم يــرم رخصــيص األربــاح أو ا
القـيم العادلـة  أسـاس بـه، تعلـى تعرـرا اإلرم إلغـاء يـبـه والجـزء الـذي  تعرـرا اإلالجزء الذي يسـرمر 

 يجب اإلفصاح تعنها  في الرب  أو الخسارة األجزاء لرلك المخرلفة
 

ق لألصل المالي الكبير بين الجزء الذي يسرمر تعندما رقوم المنشأة برخصيص المبلغ المسجل الساب 92
به، فال بد من رحديد القيمة العادلة للجزء الذي يسرمر  تعررا اإلبه والجزء الذي يرم إلغاء  تعررا اإل
به أو  تعررا اإلبه. وتعندما يكون للمنشأة راريخ في بيع أجزاء مشابهة للجزء الذي يسرمر  تعررا اإل

هذه األجزاء، فإن األسعار الحديمة للمعامالت الفعلية روفر أفضل روجد معامالت سوق أخرى لممل 
رقدير لقيمرها العادلة. وتعندما ال يكون هناك تعروض أسعار أو معامالت سوق حديمة ردتعم القيمة 

به، فإن أفضل رقدير للقيمة العادلة هو الفرق بين القيمة العادلة  تعررا اإلالعادلة للجزء الذي يسرمر 
 به. تعررا اإلالكبير ككل والمقابل المسرلم من المنقول له لقاء الجزء الذي يرم إلغاء  لألصل المالي

 

 ((0))ب(00الفقرة  أنار) تعررا اإلالنقل غير المؤهل لعكس  
بشكل جوهري بجميع  حرفاظاإلألن المنشأة قامت ب تعررا اإلإذا لم ينرم تعن تعملية النقل إلغاء  10

باألصل المنقول بمجمله ورعرر   تعررا اإلل، فإنها رسرمر بمخاطر ومكافآت ملكية األصل المنقو
المالي للمقابل المسرلم. وفي الفررات الالحقة، رعرر  المنشأة بأي دخل تعلى األصل  لرزاماإل ب

 المالي. لرزاماإل المنقول وأي مصرو  يرم ركبده تعلى 

 

 (( 0)ج()00الفقرة  أنارالمشاركة المسرمرة في األصول المنقولة )
بجميع مخاطر ومكافئات ملكية األصل المنقول بشكل  حرفاظاإللم رقم المنشأة بنقل أو إذا  19

 إلىباألصل المنقول  تعررا اإلجوهري، لكنها رحرفظ بالسيطرة تعلى األصل المنقول، فإنها رسرمر ب
حد مشاركرها المسرمرة. إن مدح المشاركة المسرمرة للمنشأة في األصل المنقول هو مدح 

 -يرات في قيمة األصل المنقول. تعلى سبيل المثال:رعرضها للرغ
المشـاركة  مـدحلمنشأة شـكل ضـمان لألصـل المنقـول، يكـون لمشاركة المسرمرة ال ررخذتعندما  (أ)

ي قـد يطلـب ذالمسـرلم الـ مقابـلاألتعلى لل الحد( 9) أو( مبلغ األصل، 0هو )لمنشأة ل المسرمرة
 .  ، أيهما أقل("مبلغ الضمان") رسديدهمن المنشأة 

ــى  مشــررحلمنشــأة شــكل خيــار مكرــوب أو لمشــاركة المســرمرة ال ررخــذتعنــدما  (ب) )أو كالهمــا( تعل
هـو مبلـغ األصـل المنقـول الـذي قـد  لمنشـأةل المسـرمرةالمشـاركة  مـدحاألصل المنقول، يكـون 

 رم يالمكروب تعلى األصل الذي  البيعفي حالة خيار  غير أنه. بإتعادة شرائه المنشأة رقوم
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القيمـة العادلـة  مقرصـرا تعلـىلمنشـأة ل المسـرمرةالمشـاركة  مـدحعادلة، يكون قياسه بالقيمة ال
 (.  "61"رطبيق  الفقرة أنظر) ، أيهما أقلسعر ممارسة الخيارأو لألصل المنقول 

تعلـى  مماثـللمنشـأة شـكل خيـار الرسـوية بالنقـد أو مخصـص لمشاركة المسرمرة ال ررخذتعندما  ( )
بـنفس الطريقـة الرـي نرجـت تعـن لمنشـأة ل المسـرمرة المشاركة مدحاألصل المنقول، يرم قياس 

 )ب( أتعاله. البند في مبينخيارات الرسوية بغير النقد كما هو 
 

 لرزاماإل حد مشاركرها المسرمرة، فإنها رعرر  أيضًا ب إلىباألصل  تعررا اإلتعندما رسرمر المنشأة ب 11
ال أنه يرم قياس األصل ذو العالقة. وبالرغم من مرطلبات القياس األخرح في هذا المعيار، إ

بها المنشأة.  احرفظتالري  اتلرزاماإل ذو العالقة تعلى أساس يعكس الحقوق و  لرزاماإل المنقول و 
ذو  لرزاماإل ذو العالقة بحيث يكون صافي المبلغ المسجل لألصل المنقول و  لرزاماإل ويرم قياس 
 -العالقة هو:

ا المنشأة، إذا رـم قيـاس األصـل المنقـول به رحرفظالري  اتلرزاماإل للحقوق و الركلفة المطفأة  (أ)
 بالركلفة المطفأة؛ أو

تعنـدما يـرم قياسـها تعلـى  بهـا المنشـأة رحرفظالري  اتلرزاماإل للحقوق و مساو للقيمة العادلة  (ب)
 بالقيمة العادلة.  إذا رم قياس األصل المنقولأساس مسرقل، 

 

حد مشاركرها المسرمرة ورعرر   إلىبأي دخل نارم تعن األصل المنقول  تعررا اإلرسرمر المنشأة ب 11
 ذو العالقة.  لرزاماإل بأي مصرو  يرم ركبده تعلى 

 

ولغرض القياس الالحق، ررم محاسبة الرغيرات المعرر  بها في القيمة العادلة لألصل المنقول  11
 ، وال ررم معادلرها.61للفقرة  وفقاً ذو العالقة باإلنسجام مع بعضها  لرزاماإل و 

 

مسرمرة للمنشأة هي فقط جزء من األصل المالي )مثاًل، تعندما رحرفظ إذا كانت المشاركة ال 16
المنشأة بخيار معين إلتعادة شراء جزء من األصل المنقول، أو رحرفظ بحصة مربقية ال ينرم تعنها 

بجميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري في حين رحرفظ المنشأة بالسيطرة(، رقوم  حرفاظاإل
به  تعررا اإلالمسجل السابق لألصل المالي بين الجزء الذي رسرمر ب المنشأة برخصيص المبلغ

بموجب المشاركة المسرمرة، والجزء الذي لم رعد رعرر  به تعلى أساس القيم العادلة المخرلفة 
في  تعررا اإل. ويرم 12لرلك األجزاء في راريخ النقل. لهذا الغرض، يرم رطبيق مرطلبات الفقرة 

 -ق بين:الرب  أو الخسارة بالفر
 به؛ و ُيعرر للجزء الذي لم يعد المخصص المبلغ المسجل  (أ)

( أي أربـاح أو خسـائر 9بـه و ) ُيعرـر المسـرلم للجـزء الـذي لـم يعـد  المقابل( 0) مجموع (ب)
 أنظـر)صـافي األصـولح حقـوق الملكيـة بها مباشرة فـي  تعررا اإلله رم  مخصصةرراكمية 
 )ب((. 61الفقرة 
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رخصــيص األربــاح أو الخســائر الرراكميــة الرــي رــم أو العجــز. يــرم  بهــا فــي الفــائض تعرــرا اإليــرم 
بــه والجــزء  تعرــرا اإلبــين الجــزء الــذي يســرمر صــافي األصــولح حقــوق الملكيــة بهــا فــي  تعرــرا اإل

 األجزاء.  لرلك المخرلفةالقيم العادلة أساس به، تعلى  ُيعرر الذي لم يعد 
 

 لرزاماإلإن الخيار الوارد في هذا المعيار لرحديد إذا رم قياس األصل المنقول بالركلفة المطفأة، ف 91
 ذو العالقة. لرزاماإلال ينطبق تعلى الفائض أو العجز المالي بالقيمة العادلة من خالل 

 

 جميع الرنقالت
ذو العالقة. وتعلى نحو  لرزاماإل و باألصل المنقول، ال يرم معادلة األصل  تعررا اإل اسرمرإذا  18

ادلة أي دخل ينشأ من األصل المنقول مع أي مصرو  يرم ركبده مماثل، ال رقوم المنشأة بمع
 (. 17، الفقرة 98 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظرذو العالقة ) لرزاماإل تعلى 

 

ضمان إضافي غير نقدي )مثل أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية( للمنقول إليه،  الناقلإذا قدم  12
والمنقول إليه رعرمد تعلى ما إذا كان يحق للمنقول  الناقلقبل فإن محاسبة الضمان اإلضافي من 

قد رعثر في السداد. وينبغي تعلى كل  الناقلإليه بيع أو إتعادة رهن الضمان اإلضافي وما إذا كان 
 -والمنقول إليه محاسبة الضمان اإلضافي كما يلي: الناقلمن 
رهــن الضــمان إتعــادة أو  بيــع وفــق األتعــرا تعقــد أو  بموجــبللمنقــول إليــه  يحــق إذا كــان (أ)

بإتعـادة رصـني  ذلـك األصـل فـي بيـان مركزهـا المـالي بشـكل  الناقـلاإلضافي، تعندئذ يقوم 
ملكيـة مرهونـة، حقوق أدوات أو ، مقدم كقرضأصل ك)مثاًل،  منفصل تعن األصول األخرح

 (.  إلتعادة الشراءأو ذمم مدينة 

ــه ببيــع الضــمان اإلضــافي المرهــون لــه،  (ب) ــه يعرــر إذا قــام المنقــول إلي مــن  بالعائــدات فإن
ــع  ــة البي ــزاماإل و تعملي ــذي  لر ــال ــة ي ــل رم قياســه بالقيمــة العادل بإتعــادة الضــمان  هإلرزامــمقاب

 .ياإلضاف

الضـمان اإلضـافي،  اسـرردادبفي السداد بموجب بنود العقد ولم يعد مخـواًل  الناقلإذا رعثر  (ج)
ضـمان اإلضــافي تعلــى بالضــمان اإلضـافي، ويعرــر  المنقـول إليــه بال تعرـرا اإلفإنـه يلغــي 

أنــه أصــل خــاص بــه يــرم قياســه مبــدئيًا بالقيمــة العادلــة، أو إذا قــام مســبقًا ببيــع الضــمان 
 بإتعادة الضمان اإلضافي.  هإلرزامب تعررا اإلاإلضافي، فإنه يلغي 

فــي رســجيل الضــمان اإلضــافي تعلــى أنــه  الناقــلمــا ورد فــي البنــد ) (، يســرمر  باســرثناء (د)
 لمنقول إليه بالضمان اإلضافي تعلى أنه أصل.أصل خاص به، وال يعرر  ا
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 شراء أو بيع أصل ماليفي طريقة القسط الثابت 
لغاء  تعررا اإليجب  12 بالطريقة المعرادة في بيع أو شراء األصول المالية، حيثما كان  تعررا اإلوا 

 ت "رطبيقالفقرا أنظرمحاسبة راريخ الرجارة أو محاسبة راريخ الرسوية ) اسرخدامبقاباًل للرطبيق، 
 " من الملحق أ(. 70 رطبيق – 68

 

 ةليالما باإللرزامات تعررا اإلإلغاء 
المالي( من بيان مركزها المالي  لرزاماإل المالي )أو جزء من  لرزاماإل ينبغي تعلى المنشأة إسربعاد  10

 الرعاقدي المحدد في العقد أو لرزاماإل أي تعندما يرم إسريفاء  -تعندما، وفقط تعندما، يرم إنقضائه
 إلغائه أو رنرهي مدره. 

 

يرم محاسبة ربادل أدوات الدين الري يكون لها شروط مخرلفة بشكل كبير بين مقرض ومسرقرض  19
تعررا المالي األصلي و  لرزامموجودين تعلى أنه إنقضاء لل  بأصل مالي جديد. وتعلى نحو مماثل،  ا 

 إلىكان منسوبًا  سواءً ) مالي قائم أو جزء منه إلرزاميرم محاسبة الرعديل الجوهري تعلى بنود 
تعررا المالي األصلي و  لرزامالصعوبات المالية للمدين أم ال( تعلى أنه إنقضاء لل  بأصل مالي  ا 

 جديد.
 

في الرب  أو الخسارة بالفرق بين المبلغ المسجل لألصل المالي )أو جزء من  تعررا اإليرم س 11
لمدفوع، بما في ذلك أية أصول طر  آخر والمقابل ا إلىاألصل المالي( المنقضي أو المنقول 

من قبل  إلرزامأينما رم الرنازل تعن مركبدة في الفائض أو العجز.  اتإلرزامقدية منقولة أو غير ن
المقرض أو رم ضمانه من قبل طر  ثالث كجزء من معاملة غير ربديلية، فإن المنشأة رطبق 

 .91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

المالي، يرعين تعليها رخصيص المبلغ المسجل  لرزاماإلة بإتعادة شراء جزء من إذا قامت المنشأ 44
به تعلى  تعررا اإلبه والجزء الذي يرم إلغاء  تعررا اإلالمالي بين الجزء الذي يسرمر  لرزامالسابق لإل

سارة في الربح أو الخ تعررا اإلأساس القيم العادلة المخرلفة لرلك األجزاء في راريخ إتعادة الشراء. يرم 
( المقابل 0به و) تعررا اإل( المبلغ المسجل المخصص للجزء الذي يرم إلغاء 5بالفرق بين )

مركبدة، للجزء الذي يرم إلغاء  اتإلرزامالمدفوع، بما في ذلك أية أصول غير نقدية منقولة أو 
 . في الفائض أو العجز به تعررا اإل

 

 القيـاس
 ة المالي اتلرزاماإل و  لألصولالقياس المبدئي 

المالية بشكل مبدئي فانه يجب تعلى  األصولأو بأحد بنود  األصولبأحد بنود  تعررا اإلتعندما يرم  11
القيمة بالمالية  اتلرزاماإل المضافة، في حالة األصول المالية أو  المشروع قياسه القيمة العادلة

ب أو إصدار اكرسا، تعمليات الركلفة الري روزع مباشرة تعلى الفائض أو العجزالعادلة من خالل 
  .مالي إلرزامأصل مالي أو 

 

 ، سرهالكاإلتعندما رسرخدم المنشأة راريخ الرسديد المحاسبي لألصول المقاسة الحقا  بالركلفة أو ركلفة  41
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الملحق أ الفقرات من  أنارباألصل مبدئيا  تعند قيمره العادلة براريخ المراجرة ) تعررا اإليرم 
 (.15-18الرطبيقات 

 

 لألصول الماليةالقياس الالحق 
أربعة  إلىيصن  هذا المعيار األصول المالية  ،المبدئي تعررا اإلأصل مالي بعد لغرض قياس  41

 :52معرفة في الفقرة  فئات

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؛  (أ)
 ؛سرحقاقاإلراريخ المحرفا بها حرى  اتسرممار اإل (ب)
 ؛ والقروض والذمم المدينة (ج)
 .المروفرة برسم البيعالمالية  األصول (د)

 

بموجااب هااذا المعيااار. وقااد رساارخدم الفااائض أو العجااز ب تعراارا اإلو رنطبااق هااذه الفئااات تعلااى القياااس 
المنشااأة أوصااا  أخاارى لهااذه الفئااات أو رصاانيفات أخاارى تعنااد تعاارض المعلومااات فااي بيااان المركااز 

فاي الادولي المحاسابة المالي. ورفصح المنشاأة فاي المالحااات تعان المعلوماات الراي يقرضايها معياار 
 .  92القطاع العام 

 

المالية، بما في ذلك المشرقات الري  األصول المبدئي يجب تعلى المشروع قياس تعررا اإلبعد  18
، بمقدار قيمها العادلة بدون أي خصم لركالي  العملية الري قد ررحملها تعند البيع أو أصولهي 

 : أي رصر  آخر، فيما تعدا الفئات الرالية من األصول المالية
طفأة يرم قياسها بقيمرها المالري  02 المعرفة في الفقرة القروض والذمم المدينة (أ)

 ؛أوجدها المشروع والري هي غير محرفظ بها للمراجرةنظرية الفائدة الفعالة؛  اسرخدامب

سيرم ؛ الري 02المعرفة في الفقرة سرحقاقاإلراريخ المحرفظ بها حرى  اتسرثمار اإل (ب)
 نظرية الفائدة الفعالة؛ و اسرخدامبقياسها بقيمرها المطفأة 

ليس لها سعر سوق معلن في السوق النشط في أدوات حقوق الملكية الري  اتسرثمار اإل ( )
والري ال يمكن قياس قيمرها العادلة بموثوقية والمشرقات المرربطة بأدوات حقوق الملكية 
غير المسعرة رلك والري يجب رسويرها من خالل رسليم هذه األدوات، والري يرم قياسها 

 (. " من الملحق أ001ورطبيق 001الفقرران "رطبيق أنظربسعر الركلفة )
 

األصول المالية المسماة تعلى أنها بنود محوطة ركون خاضعة للقياس بموجب أحكام محاسبة 
جميع األصول المالية ما تعدا رلك الري رقاس  من هذا المعيار. 001-22الرحوط في الفقرات

بما يرفق مع الفقرات  االنخفاضهي موضوع مراجعة الفائض أو العجز من خالل  العادلةبالقيمة 
 .096 رطبيقات -007والملحق أ الفقرات رطبيقات 67-72
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 المالية اتلرزاملل القياس الالحق 
المالية بمقدار قيمرها  اتلرزاماإل يقوم المشروع بقياس كافة  أنالمبدئي يجب  تعررا اإلبعد  12

 أسلوب الفائدة الفعال: ما تعدا: اسرخدامبالمطفأة، 

هـــذه  يـــرم قيـــاس. فـــائض أو العجـــزالماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ال اتلرزامـــاإل  (أ)
، بالقيمــة العادلــة اتإلرزامــتعبــارة تعــن ، بمــا فــي ذلــك المشــرقات الرــي ركــون اتلرزامــاإل 

ي يجـب رسـويره ذوالـ حقـوق ملكيـة غيـر مسـعرة اةأدبـالمشـرقة المـرربط  إلرـزام باسرثناء
 بغـيفإنـه ين، يـةموثوقبالرـي ال يمكـن قيـاس قيمرهـا العادلـة  رسليم هذه األداة من خالل
 الركلفة. سعر قياسه ب

تعنــدما ال ركــون تعمليــة نقــل األصــل المــالي غيــر مؤهلــة الرــي رنشــأ الماليــة  اتلرزامــاإل  (ب)
 10 رـانالمشاركة المسـرمرة. ورنطبـق الفقر  منهمأو تعندما يرم رطبيق  تعررا اإلإللغاء 

 المالية. اتلرزاماإل تعلى قياس مثل هذه  11و

المبــدئي رقــوم  تعرــرا اإل، وبعــد 02لفقــرة تعقــود الضــمان المــالي كمــا هــي معرفــة فــي ا (ج)
)أ( أو )ب(( بقياســه بمقــدار مــا  12الجهــة المصــدرة لهــذا العقــد )مــا لــم رنطبــق الفقــرة 

 يلي، أيهما أتعلى: 
 ؛ و02 في القطاع العام المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة الدولي (0)
يكـون ذلـك ( مخصومًا منه، تعنـدما 11الفقرة  أنظرالمبلغ المعرر  به مبدئيًا ) (9)

ــدولي ــه حســب معيــار المحاســبة ال ــراكم المعرــر  ب ــاء المر فــي  مناســبًا، اإلطف
 .  2 القطاع العام

المبدئي رقـوم  تعررا اإلبرقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق، وبعد  اتلرزاماإل  (د)
)أ(( بقياســه بمقــدار مــا يلــي،  12)مــا لــم رنطبــق الفقــرة  لرــزاماإل الجهــة المصــدرة لهــذا 

   -لى:أيهما أتع
 ؛ و 02 في القطاع العام المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة الدولي (0)
( مخصومًا منه، تعنـدما يكـون ذلـك 11الفقرة  أنظرالمبلغ المعرر  به مبدئيًا ) (9)

 .2 مناسبًا، اإلطفاء المرراكم المعرر  به حسب معيار المحاسبة الدولي
 

خضع للقياس بموجب مرطلبات الرحوط المالية الري يرم رحديدها كبنود رحوط سر اتلرزاماإل 
 .001-22المحاسبي في الفقرة 

 

 قياس القيمة العادلة اتإتعربار 
ألهدا  رطبيق هذا المعيار أو معيار مالي  إلرزامرحديد القيمة العادلة ألصل مالي أو  تعند 12

 ، يجب12 في القطاع العاملدولي المحاسبة اأو معيار  98 في القطاع العام المحاسبة الدولي
 من الملحق أ. 001-020تعلى المنشأة رطبيق الفقرات من الرطبيقات اإلرشادية

 

ذا لم يكن سوق األداة  15 إن أفضل دليل تعلى القيمة العادلة هو األسعار المعروضة في سوق نشط، وا 
أسلوب  اسرخدامأسلوب رقييم، وهد   اسرخدامبالمالية نشطا، رقوم المنشأة برحديد القيمة العادلة 

رحديد سعر المعاملة الذي من الممكن أن يكون في راريخ القياس في ربادل رجاري دوافعه  رقييم هو
معامالت السوق تعلى أساس رجاري بين  اسرخدامالعمل العادية. رشمل أساليب الرقييم  اتإتعربار 
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ذا كان ذلك مروفرا  الرجوع  هة القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشاب إلىأطرا  مطلعة وراغبة، وا 
ذا كان هناك أسلوب رقييم  إلى حد كبير ورحليل الردفق النقدي المخصوم ونماذج رسعير الخيار، وا 

مسرخدم بشكل مشررك من قبل المشاركين في السوق لرسعير األداة، وربين أن هذا األسلوب يوفر 
لمنشأة رقديرات موموقة لألسعار الري يرم الحصول تعليها من معامالت فعلية في السوق فإن تعلى ا

لمدخالت  اسرخداميجب أن يحقق أقصى  اخريارههذا األسلوب. إن أسلوب الرقييم الذي يرم  اسرخدام
أقل حد ممكن تعلى المدخالت الخاصة بالمنشأة، ويجب أن يشمل جميع  إلىالسوق، وان يعرمد 

ركون تعند رحديد سعر، ويجب أن  تعرباراإلالعوامل الري سيقوم المشاركون في السوق بأخذها في 
المقبولة لرسعير األدوات المالية، وتعلى المنشأة أن رقوم بشكل  قرصاديةاإلمرسقة مع المنهجيات 

أسعار من أية معامالت حالية في السوق  اسرخدامبصحرها  واخرياردوري بمعايرة أساليب الرقييم 
بيانات سوق  يمكن مالحاارها لنفس األداة )أي بدون رعديل أو إتعادة جمعها( أو بناءا  تعلى أية

 مروفرة يمكن مالحارها. 
 

المالي ذو خاصية الطلب )ممال ، الوديعة رحت طلب( أقل من المبلغ  لرزامالقيمة العادلة لإلال ركون  10
 مسرحق الدفع تعند الطلب، مخصوما  من أول راريخ كان يمكن أن يطلب فيه دفع المبلغ. 

 

 إتعادة الرصني 
 يجب تعلى المنشأة: 11

رصني  المشرقات المالية ضمن أو خار  فئة القيمة العادلة من خالل  أن ال رقوم بإتعادة (أ)
 الما أنه يحرفظ بها أو يرم إصدارها؛الفائض أو العجز ط

الفائض أو ال ينبغي أن رعيد رصني  أي أداة مالية خار  القيمة العادلة من خالل فئة  (ب)
قيمة العادلة من خالل األولي بال تعررا اإلفي حال رم رحديدها من قبل المنشأة بعد  العجز

 ؛ والفائض أو العجز
إن لم يعد األصل المالي محرفظًا به لغرض بيعه أو إتعادة شرائه تعلى المدح القريب )تعلى  ( )

الرغم من أنه قد رم الحصول تعلى األصل المالي أو ركبده بشكل أساسي لغرض بيعه أو 
لي خار  القيمة العادلة إتعادة شرائه تعلى المدح القريب(، أن رعيد رصني  ذلك األصل الما

 . 17أو  11المرطلبات الواردة في الفقرة  اسريفاءفي حال  الفائض أو العجزمن خالل فئة 
 

ال ينبغي تعلى المنشأة إتعادة رصني  أي من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل فئة 
 األولي. تعررا اإلبعد  الفائض أو العجز

 

 :19الارو  تعلى أنها تعمليات إتعادة رصني  ألغراض الفقرة ال رعربر الرغيرات الرالية في  14
أداة مالية مشرقة كانت سابقا  أداة رحوط محددة وفعالة في رحوط ردفق نقدي أو رحوط  (أ)

 و صافي لم يعد مؤهال  لذلك؛ إسرممار
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 إسرممارأداة مالية مشرقة رصبح أداة رحوط محددة وفعالة في رحوط ردفق نقدي أو رحوط  (ب)
 صافي.

األصل المالي من  سرمناءإب)ج( )19إتعادة رصني  األصل المالي الذي رنطبق تعليه الفقرة  يمكن 11
في  الفائض أو العجز( خارج القيمة العادلة من خالل فئة 11النوع الذي رم وصفه في الفقرة 

 ارو  نادرة فقط.
 

 ائض أو العجزالفإذا قامت المنشأة بإتعادة رصني  أصل مالي خارج القيمة العادلة من خالل فئة  11
، فينبغي إتعادة رصني  األصل المالي بالقيمة العادلة في راريخ إتعادة الرصني . وال 11للفقرة  وفقا  

معرر  به سابقا  في الربح أو الخسارة. ورصبح القيمة العادلة  فائض أو تعجزينبغي تعكس أي 
طفأة، حسب ما هو لألصل المالي في راريخ إتعادة الرصني  هي ركلفره الجديدة أو ركلفره الم

 مطبق.
 

)ج( والذي يسروفي رعري  القروض 19يمكن إتعادة رصني  األصل المالي الذي رنطبق تعليه الفقرة  11
 تعررا اإلوالذمم المدينة )إذا لم يرطلب يرعين األصل المالي تعلى أنه محرفا به للمراجرة تعند 

ان لدى المنشأة النية والقدرة تعلى إذا ك الفائض أو العجزاألولي( خارج القيمة العادلة من خالل فئة 
 .سرحقاقاإلباألصل المالي للمسرقبل المناور أو لغاية  حرفاااإل

 

يمكن إتعادة رصني  األصل المالي المصن  تعلى أنه مروفر برسم البيع والذي يسروفي رعري   18
 إلىم البيع القروض والذمم المدينة )إذا رم رحديده تعلى أنه مروفر برسم البيع( خارج فئة مروفر برس

باألصل المالي  حرفاااإلفئة القروض والذمم المدينة إذا كانت لدى المنشأة النية والقدرة تعلى 
 .سرحقاقاإلللمسرقبل المناور أو لغاية 

 

الفائض أو في حال قامت المنشأة بإتعادة رصني  األصل المالي خارج القيمة العادلة من خالل فئة  12
، فينبغي تعليها إتعادة رصني  18للفقرة  وفقا  فئة مروفر برسم البيع أو خارج  11للفقرة  وفقا   العجز

 وفقا  األصل المالي بقيمره العادلة في راريخ إتعادة الرصني . وبالنسبة لألصل المالي المعاد رصنيفه 
. ورصبح الفائض أو العجزمعرر  بها بالفعل في  فائض أو تعجزال ينبغي تعكس أي  11للفقرة 

صل المالي في راريخ إتعادة الرصني  هي ركلفره الجديدة أو ركلفره المطفأة، حسب القيمة العادلة لأل
 18للفقرة  وفقا  ما هو مطبق. أما بالنسبة لألصل المالي المعاد رصنيفه خارج فئة مروفر برسم البيع 

صافي األصول/ به في  تعررا اإلفإن أي ربح أو خسارة سابقة ناشئة تعن ذلك األصل الذي رم 
 .19للفقرة  وفقا  )ب( فينبغي محاسبرها 14للفقرة  وفقا   لكيةحقوق الم

 

تعلى أنه محرفظ به  سرثماراإلإذا لم يعد من المناسب، نريجة الرغير في النية أو القدرة، رصني   62
، يرم إتعادة رصنيفه تعلى أنها مروفر برسم البيع ويرم إتعادة قياسه بالقيمة سرحقاقاإلحرى راريخ 

 )ب(. 61للفقرة  وفقاً الفرق بين مبلغه المسجل وقيمره العادلة  العادلة، ويرم محاسبة
 

المحرفظ بها حرى  اتسرثمار اإلتعندما ال رسروفي تعمليات بيع أو إتعادة رصني  مبلغ كبير من  60
 اتإسرثمار ، يجب إتعادة رصني  أي 02أي من الشروط الواردة في الفقرة  سرحقاقاإلراريخ 



 األدوات المالية: اإلتعررا  والقياس

     02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5219  

تعلى أنها مروفرة برسم البيع. وفي إتعادة الرصني   حقاقسراإلمربقية محرفظ بها حرى راريخ 
 )ب(.61للفقرة  وفقاً هذا، يرم محاسبة الفرق بين مبالغها المسجلة وقيمها العادلة 

 

المالي لم يكن مروفر في السابق، وكان يجب  لرزاماإل إذا روفر قياس موثوق لألصل المالي أو  69
(، 12) ( و18الفقرران  أنظرروافر قياس موثوق ) بالقيمة العادلة إذا لرزاماإل قياس األصل أو 

بالقيمة العادلة، ويرم محاسبة الفرق بين مبلغه المسجل  لرزاماإل يرم إتعادة قياس األصل أو 
 .61للفقرة  وفقاً وقيمره العادلة 

 

المالي بسعر الركلفة أو الركلفة المطفأة  لرزاماإل إذا أصب  من المناسب رسجيل األصل المالي أو  61
 من القيمة العادلة، نريجة الرغير في النية أو القدرة أو في الظرو  النادرة الري ال يروافر بدالً 

"السنرين  انقضاء( أو بسبب 12و) (  18الفقرران  أنظرفيها قياس موثوق للقيمة العادلة )
صل ، فإن القيمة العادلة للمبلغ المسجل لأل02الماليرين السابقرين" المشار إليهما في الفقرة 

المالي في ذلك الراريخ رصب  هي ركلفره أو ركلفره المطفأة الجديدة، حيثما  لرزاماإل المالي أو 
بها  تعررا اإلكان قاباًل للرطبيق. ويرم محاسبة أي رب  أو خسارة سابقة تعلى ذلك األصل رم 

 -)ب( كما يلي:61للفقرة  وفقاً  صافي األصولح حقوق الملكيةمباشرة في 

فــي  ةالخســار أو  الــرب ، يــرم إطفــاء الثابــت ســرحقاقاإلالمــالي ذو رــاريخ فــي حالــة األصــل  (أ)
 ســرحقاقاإلالمحــرفظ بــه حرــى رــاريخ  ســرثمارالعمــر المربقــي لل خــالل الفــائض أو العجــز

. ويرم أيضًا إطفاء أي فـرق بـين الركلفـة المطفـأة الجديـدة الفعالةطريقة الفائدة  اسرخدامب
. الفعالـةطريقـة الفائـدة  اسـرخدامبقـي لألصـل المـالي العمـر المرب خـالل سـرحقاقاإلومبلـغ 
ذا   تعرـرا أي ربـ  أو خسـارة رـم اإلبـ تعرـرا اإل، يـرم الحقـاً قيمة األصل المـالي  انخفضتوا 

   . 76للفقرة  وفقاً صافي األصولح حقوق الملكية في الفائض أو العجز في مباشرة ها ب

ت، ربقـى األربـاح أو الخسـائر ثابـ إسـرحقاقفي حالة األصـل المـالي الـذي لـيس لـه رـاريخ  (ب)
تعنـدما حرـى يـرم بيـع األصـل المـالي أو الرصـر  بـه، في صافي األصولح حقـوق الملكيـة 

ذا ، به في الفائض أو العجـز تعررا يرعين اإل ، يـرم الحقـاً قيمـة األصـل المـالي  انخفضـتوا 
 يـةصافي األصولح حقـوق الملكفي مباشرة  بها تعررا أي رب  أو خسارة رم اإلب تعررا اإل
   .76للفقرة  وفقاً الفائض أو العجز  في
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 األرباح والخسائر
 لرزاماإل بالرب  أو الخسارة الناشئة من الرغير في القيمة العادلة لألصل المالي أو  تعررا اإليرم  61

 -( كما يلي:001 -22الفقرات  أنظرالمالي الذي ال يكون جزء من تعالقة الرحوط )
 لرــزاماإل المــالي أو  مــن األصــلالرب  أو الخســارة بــئر فــي األربــاح أو الخســا تعرــرا اإليــرم  (أ)

 .  الفائض أو العجز في الفائض أو العجزالمالي المصن  بالقيمة العادلة من خالل 

صـافي المالي المروفر برسم البيع مباشـرة فـي  من األصلالرب  أو الخسارة ب تعررا اإليرم  (ب)
المحاسبة الـدولي فـي القطـاع  معيار أنظر)األصولح حقوق الملكية في الفائض أو العجز 

( وأربــاح وخســائر 72- 76الفقــرات  أنظــرالقيمــة ) انخفــاضخســائر  باســرثناء، 0العــام 
 تعرــرا اإلمــن الملحــق أ(، حرــى يــرم إلغــاء " 006"رطبيــق  الفقــرة أنظــراألجنبــي ) الصــر 

ــرم  وحينهــاباألصــل المــالي،  ــرا اإلي ــالرب  أو الخســارة المجمعــة  تعر صــافي ســبقًا فــي مب
ــر أنفــي الفــائض أو العجــز.  صــولح حقــوق الملكيــةاأل  اســرخدامبالفائــدة المحســوبة  غي

معيــار المحاســبة  أنظــر) الفــائض أو العجــز( فـي 02الفقــرة  أنظــر) الفعالــةطريقـة الفائــدة 
تعلـى بأربـاح األسـهم أو الروزيعـات المشـابهة  تعرـرا اإل(. ويرم 2 في القطاع العام الدولي

حـق المنشـأة نشأ تعندما يالفائض أو العجز رة برسم البيع في أدوات حقوق الملكية المروف
 (.  2في القطاع العام  الدفعات )راجع معيار المحاسبة الدولي باسرالم

 

(، 12و 18الفقرران  أنظرالمالية المسجلة بالركلفة المطفأة ) اتلرزاماإل بالنسبة لألصول المالية و  61
باألصل المالي أو  تعررا اإلتعندما يرم إلغاء  لعجزالفائض أو ابالرب  والخسارة في  تعررا اإليرم 
المالي أو رنخفض قيمره، ومن خالل تعملية اإلطفاء. أما بالنسبة لألصول المالية أو  لرزاماإل 
 -010والفقرات "رطبيق  21-87الفقرات  أنظرالمالية الري رعربر بنودًا محوطة ) اتلرزاماإل 

 . 001 -22 سارة أو الرب  بموجب الفقرات" من الملحق أ( رجري محاسبة الخ010رطبيق 
 

 12محاسبة راريخ الرسوية )راجع الفقرة  اسرخدامبالمنشأة باألصول المالية  اتعررفتإذا  66
بأي رغير في القيمة العادلة  تعررا اإل" من الملحق أ(، ال يرم 70ورطبيق  68والفقرران "رطبيق 

الرجارة وراريخ الرسوية بالنسبة لألصول خالل الفررة ما بين راريخ  اسرالمهلألصل الذي يجب 
القيمة(. وبالنسبة لألصول  انخفاضخسائر  باسرثناءالمسجلة بسعر الركلفة أو الركلفة المطفأة )

أو في الفائض أو العجز بالرغير في القيمة العادلة في  تعررا اإلالمسجلة بالقيمة العادلة، يرم 
 . 61ب بموجب الفقرة ما هو مناس حقوق الملكية، حسبصافي األصولح 

 

 قيمة األصول المالية وتعدم إمكانية رحصيلها  نخفاضإ
برقييم ما إذا كان هناك دليل موضوتعي تعلى  الرقاريررقوم المنشأة في نهاية كل فررة إتعداد  67

ذا وجد مثل هذا الدليل، رطبق  انخفاض قيمة األصل المالي أو مجموتعة األصول المالية. وا 
)لألصول المالية  71صول المالية المسجلة بالركلفة المطفأة(، أو الفقرة )لأل 79المنشأة الفقرة 
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)لألصول المالية المروفرة برسم البيع( لرحديد مبلغ أي  76المسجلة بسعر الركلفة(، أو الفقرة 
 قيمة.  انخفاضخسارة 

 

إذا،  القيمة انخفاضرنخفض قيمة األصل المالي أو مجموتعة األصول المالية ويرم ركبد خسائر  18
القيمة نريجة لواحد أو أكمر من األحداث الري  انخفاضوفقط إذا، كان هناك دليل موضوتعي تعلى 

األولي باألصل )حدث خسارة( ويكون لحدث )أو أحداث( الخسارة رلك أمر  تعررا اإلوقعت بعد 
يمكن تعلى الردفقات النقدية المسرقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموتعة األصول المالية الري 

القيمة. ومن  انخفاض إلىرقديرها بموموقية. وقد ال يكون من الممكن رحديد حدث مفرد مميز أدى 
 تعررا اإلالقيمة. وال يرم  انخفاض إلىاألرجح أن يكون األمر المشررك لعدة أحداث قد أدى 

ية تعلى رشمل األدلة الموضوتع بالخسائر المروقعة نريجة األحداث المسرقبلية، مهما كانت محرملة.
قيمرها أو من غير الممكن رحصيلها المعلومات الري  انخفضتن أصال  ماليا  أو مجموتعة أصول أ

  -:حامل األصل بشأن إلىرصل 

 أو المرعهدة؛  صعوبة مالية كبيرة أمام الجهة المصدرة (أ)
 ؛ إهمال في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي أوإخالل فعلي بالعقد ممل رقصير  (ب)
أو قانونية ررعلق بالصعوبة المالية للمقررض  إقرصاديةمقررض ألغراض منح المقرض لل (ج)

 ؛ تعرباراإلال يأخذه المقرض خالفا  لذلك في  امريازا
 ؛ كبير لإلفالس أو إتعادة رنايم مالي آخر للجهة المصدرة احرمال (د)
 ؛  أوفي قيمة ذلك األصل في فررة رقديم رقارير مالية سابقة انخفاضبخسارة  إتعررا  (هـ)
قابل للقياس في الردفقات النقدية المسرقبلية  انخفاضأن هناك  إلىرشير البيانات الملحواة  (و)

األولي برلك األصول، رغم أنه ال  تعررا اإلالمقدرة من مجموتعة من األصول المالية منذ 
 -لألصول المالية المخرلفة في المجموتعة، بما في ذلك: االنخفاضيمكن بعد رحديد 

فاي المجموتعاة )مامال  تعادد مرزاياد  قررضاينالمالخااص بلبية فاي وضاع الادفع الرغيارات السا (  5)
الاااذين  ئرمااااناإل ةبطاقاااواساااطة ب قررضاااينممااان ال تعااادد مرزايااادأو  المؤجلاااةمااان الااادفعات 

 أو ؛(الحد األدنى من المبلغ شهريا  ويدفعون  يئرماناإلحدهم  إلىوصلوا 

بط برعماارات الساداد تعلااى األصاول فااي المحلياة الرااي راررأو الوطنيااة  قرصااديةاإلالاارو   (  0)
أو ، قررضااااينالمجموتعااااة )ماااامال ، الزيااااادة فااااي معاااادل البطالااااة فااااي المنطقااااة الجغرافيااااة للم

 أو فااااي أسااااعار الممرلكااااات المخصصااااة للاااارهن فااااي المنطقااااة ذات العالقااااة، االنخفاااااض
في أسعار النفط ألصول القارض بالنسابة لمنرجاي الانفط، أو الرغيارات السالبية  االنخفاض

 في المجموتعة(.  المقررضيني الارو  الصناتعية الري رؤمر تعلى ف
 

ر اخرفاء السوق النشط بسبب تعدم الرداول العلني باألدوات المالية للمنشاة دليال  تعلى ال يعرب 12
 انخفاضللمنشأة، بحد ذاره، دليال  تعلى  يةئرماناإلالمالءة  انخفاضالقيمة. وال يعربر  انخفاض

مع معلومات  تعرباراإلالقيمة تعندما يأؤخذ بعين  انخفاضقد يكون دليال  تعلى القيمة، بالرغم من أنه 
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ما دون ركلفره أو  إلىالقيمة العادلة لألصل المالي  انخفاضأخرى مروفرة. وال يعربر بالضرورة 
في أداة الدين  سرممارالقيمة العادلة لإل انخفاضالقيمة )ممال ،  انخفاضركلفره المطفأة دليال  تعلى 

 رج تعن الزيادة في سعر الفائدة الخالي من المخاطر(. النا
 

قيمة  انخفاض، ررضمن األدلة الموضوتعية تعلى 18أنواع األحداث المذكورة في القفرة  إلىباإلضافة  12
في أداة حقوق الملكية معلومات حول الرغيرات المهمة الري يكون لها أمر سلبي والري  سرمماراإل

، أو القانونية، أو في السوق الري رعمل فيه المنشأة قرصاديةإلاحصلت في البيئة الرقنية، أو 
في أداة حقوق الملكية. ويعربر  سرمماراإلركلفة  اسرردادأنه من غير الممكن  إلىالمأصدرة، ورشير 

في أداة حقوق الملكية  سرممارالكبير أو الذي يسرغرق وقرا  طويال  في القيمة العادلة لإل االنخفاض
 القيمة.   انخفاضلفرها دليال  موضوتعيا تعلى ما دون رك إلى

 

القيمة لألصل المالي في بعض  انخفاضركون البيانات الملحواة المطلوبة لرقدير مبلغ خسارة  15
الحاالت مقرصرة تعلى الارو  الحالية أو أنها لم رعد لها تعالقة بها رماما . تعلى سبيل الممال، 

قررض صعوبات مالية ويكون هناك القليل من يمكن أن يكون هذا هو الحال تعندما يواجه الم
البيانات الراريخية المروفرة المرعلقة بمقررضين مماملين. وفي ممل هذه الحاالت، رسرخدم المنشأة 

قيمة. وتعلى نحو ممامل، رسرخدم المنشأة  انخفاضحكمها المبني تعلى الخبرة لرقدير مبلغ أي خسارة 
ات الملحواة لمجموتعة من األصول المالية لرعكس الارو  حكمها المبني تعلى الخبرة لرعديل البيان

الرقديرات المعقولة هو جزء أساسي في إتعداد  اسرخدام"(. إن 500الفقرة "رطبيق  أنارالحالية )
 البيانات المالية وال رقوض من موموقيرها. 

 

 األصول المالية المسجلة بالركلفة المطفأة 
قيمة تعلى القروض والذمم المدينة أو  انخفاضسارة إذا كان هناك دليل موضوتعي تعلى ركبد خ 79

المسجلة بالركلفة المطفأة، يرم قياس مبلغ  سرحقاقاإلالمحرفظ بها حرى راريخ  اتسرثمار اإل
الخسارة تعلى أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل والقيمة الحالية للردفقات النقدية المسرقبلية 

سرقبلية الري لم يرم ركبدها( مخصومًا بسعر الفائدة الفعلي الم ئرماناإل خسائر  باسرثناءالمقدرة )
األولي(. ويرم  تعررا اإلاألصلي لألصل المالي )أي سعر الفائدة الفعلي الذي يرم حسابه تعند 

حساب تعالوة معين. ويرم  اسرخدامرخفيض المبلغ المسجل لألصل إما مباشرة أو من خالل 
 . لعجزالفائض أو ابمبلغ الخسارة في  تعررا اإل

 

القيمة بشكل منفرد لألصول  انخفاضرقوم المنشأة أوال برقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوتعي تعلى  19
المالية الري رعربر هامة بشكل منفرد، وبشكل منفرد أو جماتعي لألصول المالية الري ال رعربر هامة 

ذا حددت المنشاة تعدم وجود دليل موضوتعي 18الفقرة  أناربشكل منفرد ) القيمة  نخفاضإتعلى (. وا 
كان كبيرا  أم ال، رقوم برضمين األصل في مجموتعة من  سواء  ألصل مالي يرم رقييمه بشكل منفرد، 

القيمة. ال  نخفاضورأقَيمهم بشكل جماتعي ال ئرماناإلاألصول المالية ذات سمات مشابهة لمخاطر 
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بخسائر  تعررا اإلرم أو يسرمر القيمة والري ي نخفاضرأشمل األصول الري يرم رقييمها بشكل منفرد ال
 القيمة.  نخفاضالقيمة الخاصة بها في الرقييم الجماتعي ال االنخفاض

 

بشكل  االنخفاضالقيمة، في فررة الحقة، وكان يمكن ربط  انخفاضمبلغ خسارة  انخفضإذا  71
ية ئرماناإل القيمة )مثل الرحسن في المالءة  انخفاضب تعررا اإلموضوتعي بحدث معين وقع بعد 

القيمة المعرر  بها سابقًا إما مباشرة أو من خالل رعديل  انخفاضمدين(، يرم تعكس خسارة لل
حساب تعالوة معين. وال ينرم تعن تعملية العكس رجاوز المبلغ المسجل لألصل المالي لما كانت 

القيمة في الراريخ الذي يرم فيه  نخفاضإب تعررا اإلسركون تعليه الركلفة المطفأة لو لم يرم 
 . الفائض أو العجزبالقيد العاكس في  تعررا اإلالقيمة. ويرم  خفاضانتعكس 

 

 األصول المالية المسجلة بسعر الركلفة 
قيمة تعلى أداة حقوق ملكية غير مسعرة  انخفاضإذا كان هناك دليل موضوتعي تعلى ركبد خسارة  71

لى أصل مشرق وغير مسجلة بالقيمة العادلة ألنه ال يمكن قياس قيمرها العادلة بموثوقية، أو تع
مرربط بأداة حقوق ملكية غير مسعرة والذي يجب رسويره من خالل رسليم هذه األداة، يرم قياس 

القيمة تعلى أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل المالي والقيمة الحالية  انخفاضمبلغ خسارة 
ألصل مالي مشابه للردفقات النقدية المسرقبلية المقدرة مخصومًا بمعدل العائد الحالي في السوق 

" من الملحق أ(. وال يرم تعكس 001ورطبيق  001) ( والفقرران "رطبيق 18الفقرة  أنظر)
 القيمة هذه.  انخفاضخسائر 

 

 األصول المالية المروفرة برسم البيع
صافي في مباشرة القيمة العادلة ألصل مالي مروفر برسم البيع  انخفاضب تعررا اإلتعندما يرم  76

الفقرة  أنظرقيمة األصل ) انخفاضويكون هناك دليل موضوتعي تعلى لكية األصولح حقوق الم
صافي األصولح حقوق بها مباشرة في  تعررا اإلالخسارة الرراكمية الري رم  سررم إزالة(، 68

بالرغم من أنه لم من صافي األصولح حقوق الملكية المعرر  بها في الفائض أو العجز  الملكية
 المالي.  باألصل تعررا اإليرم إلغاء 

 

 تعررا ويرم اإل صافي األصولح حقوق الملكيةالذي ررم إزالره من مبلغ الخسارة الرراكمية سيكون  77
)صافي رسديد  االسرمالكالفرق بين ركلفة  تعبارة تعن 76به في الفائض أو العجز بموجب الفقرة 

طفاء   انخفاضسارة خأي والقيمة العادلة الحالية، مطروحًا منه  أية دفعات مسبقة أساسية(وا 
 . الفائض أو العجزقيمة تعلى ذلك األصل المالي المعرر  به سابقًا في 

 

معين في أداة  سرثمارإل الفائض أو العجزالقيمة المعرر  بها في  انخفاضال يرم تعكس خسائر  78
 .الفائض أو العجزحقوق الملكية المصنفة تعلى أنها مروفرة برسم البيع من خالل 

 

عادلة ألداة دين مصنفة تعلى أنها مروفرة برسم البيع، في أي فررة الحقة، القيمة ال ازدادتإذا  72
 انخفاضبخسارة  تعررا اإلوكان من الممكن ربط الزيادة بشكل موضوتعي بحدث معين وقع بعد 
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بمبلغ القيد  تعررا اإلالقيمة، مع  انخفاض، يرم تعكس خسارة الفائض أو العجزالقيمة في 
 . الفائض أو العجزالعاكس في 

 

 الرحوط
إذا كانت هناك تعالقة رحوط بين أداة رحوط وبند مرعلق بها محوط كما هو مبين في الفقرات  82

فإن محاسبة المكسب أو ، 011-019والملحق أ الفقرات من الرطبيقات اإلرشادية  21-28
  .001-22 يجب أن رربع الفقراتفي أدوات الرحوط وبنود الرحوط الخسارة 

 

 أدوات الرحوط 
 المؤهلةاألدوات 

ال يحدد هذا المعيار الارو  الري يمكن فيها رحديد المشرقة تعلى أنها أداة رحوط شريطة رلبية  85
" من 501الفقرة "رطبيق  أناربعض الخيارات المكروبة ) سرمناءإب، 28الشروط الواردة في الفقرة 

غير المشرق تعلى أنه المالي  لرزاماإلالملحق أ(. إال أنه يمكن رحديد األصل المالي غير المشرق أو 
 أداة رحوط فقط للرحوط من مخاطر العملة األجنبية. 

 

ألغراض محاسبة الرحوط، يمكن رحديد األدوات الري رنطوي تعلى طر  خارج المنشأة معدة  80
أو المنشأة المنفردة الري يرم إتعداد الرقارير تعنها(  قرصاديةالمنشأة اإلالرقارير المالية فقط )أي خارج 

أو األقسام  قرصاديةالمنشأة اإلوات رحوط. بالرغم من أن المنشآت المخرلفة ضمن تعلى أنها أد
أو  قرصاديةالمنشأة اإلضمن المنشأة يمكن أن ربرم معامالت رحوط مع منشآت أخرى ضمن 

األقسام ضمن المنشأة، فإنه يرم إلغاء أي من هذه المعامالت بين المجموتعات تعند الروحيد. لذلك، 
للمنشأة الرحوط هذه مؤهلة لمحاسبة الرحوط في البيانات المالية الموحدة  ال ركون معامالت

. غير أنها يمكن أن ركون مؤهلة لمحاسبة الرحوط في البيانات المالية المفردة أو قرصاديةاإل
أو في إتعداد الرقارير حول القطاع شريطة أن  قرصاديةالمنشأة اإلالمنفصلة للمنشآت الفردية ضمن 

 تعن المنشأة الذي يرم إتعداد الرقارير تعنه.ركون خارجية 
 

 لرحوط اأدوات  رحديد
 إلىيكون هناك تعادة قياس مفرد للقيمة العادلة ألداة الرحوط في مجملها، وركون العوامل الري رؤدي  89

الرغيرات في القيمة العادلة معرمدة تعلى بعضها البعض. وبالرالي، يرم رحديد تعالقة الرحوط من قبل 
 -الوحيدة المسموح بها: سرمناءاتإلاة الرحوط في مجملها. وفيما يلي المنشأة ألدا 

الرغياار فااي القيمااة الجوهريااة  ورحدياادفصاال القيمااة الجوهريااة تعاان القيمااة الزمنيااة لعقااد الخيااار  (أ)
 الرغير في قيمره الزمنية؛ و واسرمناء فقط رحوط اةللخيار تعلى أنه أد

 فصل تعنصر الفائدة تعن السعر الفوري لعقد أجل. (ب)
 



 األدوات المالية: اإلتعررا  والقياس

     02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5212  

ألنااه يمكاان بشااكل تعااام قياااس القيمااة الجوهريااة للخيااار والعااالوة تعلااى  ساارمناءاتإلارم السااماح بهااذه يااو 
القيماة الجوهرياة  مان م كاال  قايَ رأ  فعالاةركاون إسارراريجية رحاوط ويمكان أن العقد اآلجل بشاكل منفصال. 

 مؤهلة لمحاسبة الرحوط.  لعقد الخيار والقيمة الزمنية
 

، تعلى أنها أداة رحوط في االسميمن المبلغ  %12أداة الرحوط، ممل  يمكن رحديد نسبة من كامل 84
تعالقة رحوط معينة. إال أنه من غير الممكن رحديد تعالقة الرحوط لجزء فقط من الفررة الزمنية الري 

 ربقى فيها أداة الرحوط مرداولة. 
 

أن )أ( يكون من  يمكن رحديد أداة رحوط مفردة تعلى أنها رحوط ألكمر من نوع من المخاطر شريطة 81
الممكن رحديد المخاطر المحوط لها بوضوح، و)ب( يكون من الممكن إمبات فاتعلية الرحوط، و)ج( 

 يكون من الممكن ضمان أن يكون هناك رحديد معين ألداة الرحوط وأوضاع المخاطر المخرلفة.
 

من مخاطر  أو أكمر من المشرقات، أو نسب منها )أو في حالة الرحوط امنين إلىيمكن النار  81
أو أكمر من غير المشرقات أو نسب منها، أو مجموتعة من المشرقات وغير المشرقات  امنينالعملة، 

أو نسب منها(، كمجموتعة واحدة ورحديدها بشكل مشررك تعلى أنها أداة رحوط، بما في ذلك تعندما 
كل حال، ال  رعادل المخاطرة )المخاطر( الناشئة تعن بعض المشرقات رلك الناشئة من أخرى. وتعلى

يكون خيار الحد األتعلى والحد األدنى لسعر الفائدة أو أداة مشرقة أخرى رجمع ما بين الخيار 
 اسرالمالمكروب والخيار المشررى مؤهلة كأداة رحوط إذا كانت، فعليا ، خيارا  مكروبا  صافيا  )رم مقابله 

من األدوات )أو نسب منها(  أو أكمر امنينتعالوة صافية(. وتعلى نحو ممامل، فإنه يمكن رحديد 
 كأداة رحوط فقط إذا لم يكن أي منها خيار مكروب أو خيار مكروب صافي. 

 

 الرحوطبنود 
 المؤهلة البنود

ا  مابرا  غير معرر  به، أو معاملة إلرزاما  معررفا  به، أو إلرزاميمكن أن يكون البند المحوط أصال  أو  81
في تعملية أجنبية. ويمكن أن يكون البند المحوط )أ(  رإسرممامرنبأ بها محرملة جدا ، أو صافي 

في تعملية  إسرممارا  مابرا ، أو معاملة مرنبأ بها محرملة جدا ، أو صافي إلرزاما ، أو إلرزامأصال ، أو 
المابرة، أو المعامالت المرنبأ بها  اتلرزاماإل، أو اتلرزاماإلأجنبية، )ب( مجموتعة من األصول، أو 

في تعملية أجنبية ذات سمات مخاطر مماملة، أو )ج( في  اتإسرممار أو صافي المحرملة جدا ، 
المالية  اتلرزاماإلرحوط محفاي لمخاطر سعر الفائدة فقط، جزء من محفاة األصول المالية أو 

 الري رشررك في المخاطر الري يرم الرحوط لها.
 

ال يمكن أن يكون  سرحقاقاإليخ المحرفا به حرى رار  سرمماراإلبعكس القروض والذمم المدينة، فإن  88
تعلى أنه  سرمماراإلبند محوط فيما يرعلق بمخاطر سعر الفائدة أو مخاطر الرسديد ألن رحديد 

بدون  سرحقاقاإلحرى راريخ  سرمماراإلب حرفاااإليقرضي نية  سرحقاقاإلمحرفا به حرى راريخ 
الرغيرات في  إلىالمنسوبة  سرمماراإلذا الرغيرات في القيمة العادلة أو الردفقات النقدية له إلىالنار 
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بندا  محوطا  فيما  سرحقاقاإلالمحرفا به حرى راريخ  سرمماراإلأسعار الفائدة. إال أنه يمكن أن يكون 
 . ئرماناإليرعلق بالمخاطر من الرغيرات في أسعار صر  العملة األجنبية ومخاطر 

 

المابرة، أو  اتلرزاماإل، أو اتلرزاماإلألغراض محاسبة الرحوط، يمكن فقط رحديد األصول، أو  82
المعامالت المرنبأ بها المحرملة جدا  الري رنطوي تعلى طر  خارج تعن المنشأة تعلى أنها بنود 
محوطة. ويربع ذلك إمكانية رطبيق محاسبة الرحوط تعلى المعامالت بين المنشآت أو القطاتعات في 

المفردة أو المنفصلة لرلك المنشآت أو القطاتعات فقط في البيانات المالية  قرصاديةالمنشأة اإلنفس 
، يمكن أن ركون مخاطر العملة سرمناءإوك. قرصاديةللمنشأة اإلوليس في البيانات المالية الموحدة 

)ممال  الذمم الدائنة/الذمم المدينة بين شركرين رابعرين(  قرصاديةالمنشأة اإلاألجنبية لبند نقدي ضمن 
نات المالية الموحدة إذا نرج تعنها رعرض ألرباح أو خسائر سعر الصر  مؤهلة كبند محوط في البيا

 ،4 في القطاع العام األجنبي الري لم يرم إلغائها رماما  تعند الروحيد بما يرفق معيار المحاسبة الدولي
في القطاع  . وال يرم بموجب معيار المحاسبة الدولي"األجنبيصر  ال"آمار الرغيرات في أسعار 

رماما   قرصاديةالمنشأة اإلإلغاء أرباح أو خسائر الصر  األجنبي من البنود النقدية ضمن  ،4 العام
تعند الروحيد تعندما يرم الرعامل بالبند النقدي ضمن المجموتعة بين منشآت مجموتعرين لهما تعمالت 

جانب ذلك من الممكن أن ررأهل مخاطرة العملة األجنبية لمعاملة مروقعة  إلىوايفية مخرلفة.  
كبند محوط في البيانات المالية المجمعة، شريطة أن ركون  قرصاديةالمنشأة اإلمحرملة جدا  ضمن 

الرئيسية للمنشأة الداخلة في رلك المعاملة،  قرصاديةاإلالمعاملة مقيمة بعملة غير تعملية البيئة 
 المجمعة.  الفائض أو العجزوسرؤمر مخاطرة العملة األجنبية تعلى 

 

 الية كبنود محوطةرحديد البنود الم
ا  ماليا ، فإنه يمكن أن يكون بندا  محوطا  فيما يرعلق إلرزامإذا كان البند المحوط أصال  ماليا  أو  22

 بالمخاطر المرربطة فقط بحصة من ردفقاره النقدية أو قيمره العادلة )ممل واحد أو أكمر من الردفقات
ية من القيمة العادلة( شريطة أن يكون من النقدية الرعاقدية المخرارة أو حصص منها أو نسبة مئو 

الممكن قياس الفاتعلية. تعلى سبيل الممال، يمكن رحديد حصة قابلة للرحديد والقياس بشكل منفصل 
بفائدة تعلى أنها مخاطر محوطة )ممل سعر الفائدة  إلرزاممن مخاطر سعر الفائدة ألصل بفائدة أو 

اسي في مجموع مخاطر سعر الفائدة لألداة المالية الخالي من المخاطر أو تعنصر سعر الفائدة األس
 المحوطة(. 

 

 اتإلرزامفي تعملية رحوط القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بمحفاة أصول مالية أو  25
مالية )وفقط في ممل هذا الرحوط(، يمكن رحديد الحصة المحوطة تعلى أساس مبلغ من العملة )ممال  

( منفردة. اتإلرزامورو، أو الباوند، أو الراندات( وليس كأصول )أو مبلغ من الدوالرات، أو الي
لرزاموبالرغم أن المحفاة يمكن أن رشمل، ألغراض إدارة المخاطر، أصوال  و  ، إال أن المبلغ اتا 

. وال يسمح برحديد صافي المبلغ الذي اتلرزاماإلالمحدد يكون مبلغا  من األصول أو مبلغا  من 
. ويمكن للمنشأة أن رحوط لحصة من مخاطر سعر الفائدة اتلرزاماإل يشرمل تعلى األصول أو

المرربطة بهذا المبلغ المحدد. تعلى سبيل الممال، في حالة الرحوط لمحفاة رحروي أصوال  يسرحق 
الرغير في سعر  إلىدفعها مسبقا ، يمكن للمنشأة أن رحوط للرغير في القيمة العادلة الذي يأنسب 

أساس رواريخ إتعادة الرسعير المروقعة، وليس الرعاقدية. وتعندما رعرمد الحصة الفائدة المحوط تعلى 
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المحوطة تعلى رواريخ إتعادة الرسعير المروقعة، فإن األمر الذي ررركه الرغيرات في سعر الفائدة 
المحوط تعلى رواريخ إتعادة الرسعير المروقعة يرم شمله تعند رحديد الرغير في القيمة العادلة للبند 

. وربعا  لذلك، فإذا رم الرحوط للمحفاة الري رحروي بنودا  يسرحق دفعها مسبقا  بواسطة مشرقة المحوط
ال يسرحق دفعها مسبقا ، رنشأ تعدم الفاتعلية إذا ررم مراجعة الرواريخ الري يروقع فيها أن يرم مسبقا  

سبق رخرل  تعن رلك رسديد البنود في المحفاة المحوطة، أو إذا كانت الرواريخ الفعلية للرسديد الم
 المروقعة.

 

 بنود محوطةكالبنود غير المالية  رحديد
ًا غير مالي، يرم رحديده تعلى أنه بند محوط )أ( إلرزامإذا كان البند المحوط أصاًل غير مالي أو  29

لمخاطر العملة األجنبية، أو )ب( في مجمله لجميع المخاطر، بسبب صعوبة تعزل وقياس الحصة 
مخاطر محددة بداًل من  إلىت النقدية أو رغيرات القيمة العادلة الري رُنسب المالئمة من الردفقا

 مخاطر العملة األجنبية. 
 

 رحديد مجموتعة من البنود كبنود محوطة 
المرشابهة ويرم رحوطها كمجموتعة فقط إذا اشرركت  اتلرزاماإليرم رجميع األصول المرشابهة أو  29

في المجموتعة في الرعرض للمخاطر الري رم رحديدها تعلى  المخرلفة اتلرزاماإلاألصول المخرلفة أو 
المخاطرة  إلىأنها محوطة. وتعالوة تعلى ذلك، يأروقع أن يكون الرغير في القيمة العادلة الذي يأنسب 

المحوطة لكل بند مفرد في المجموتعة مرناسب رقريبا  مع الرغير الكلي في القيمة العادلة الذي يأنسب 
 الخاصة بمجموتعة البنود.  المخاطرة المحوطة إلى

 
وألن المنشأة رقَيم فاتعلية الرحوط من خالل مقارنة الرغير في القيمة العادلة أو الردفق النقدي ألداة  24

الرحوط )أو مجموتعة من أدوات الرحوط المرشابهة( مع البند المحوط )أو مجموتعة من البنود 
المالي الصافي الكلي )ممال  صافي جميع  المحوطة المرشابهة(، فإن مقارنة أداة الرحوط مع المركز

مماملة(، بدال  من  إسرحقاقمابرة السعر الري يكون لها رواريخ  اتلرزاماإلاألصول مابرة السعر أو 
 بند محوط محدد، ال يكون مؤهال  لمحاسبة الرحوط. 

 

 محاسبة الرحوط
من الرغيرات في القيم  جزتعلى الفائض أو العمار المعادلة آرعرر  محاسبة الرحوط بشكل مرمامل ب 21

 العادلة ألداة الرحوط والبند المرعلق بها الذي يرم رحوطه.
 

  -تعالقات الرحوط ذات ثالثة أنواع: 26
معرر   إلرزامرحوط القيمة العادلة هو رحوط لمخاطرة الرغيرات في القيمة العادلة ألصل أو  (أ)

 لرزاماإل أو  لرزاماإل  ثابت غير معرر  به، أو حصة محددة لهذا األصل أو إلرزامبه أو 
 . الفائض أو العجزمخاطرة معينة ويمكن أن رؤثر تعلى  إلىالثابت، الري رُنسب 

( يعزح 0رحوط الردفق النقدي رحوط ضد الرعرض للرغير في الردفق النقدي الذي ) (ب)
معرر  به )مثل كافة أو بعض دفعات الفائدة  إلرزاملمخاطرة معينة مرربطة بأصل أو 
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تعملية مرنبأ بها )مثل شراء أو بيع مروقع( والذي  أودين سعره مرغير(  المسرقبلية تعلى
  الفائض أو العجز؛( سيؤثر تعلى 9)

في  في وحدة أجنبية كما هو معر  في معيار المحاسبة الدولي إسرثماررحوط لصافي  ( )
 .1 القطاع العام

 

لقيمة العادلة أو رحوط كرحوط ا احرسابهاالرحوط لمخاطر العملة األجنبية لرعهدات المنشأة يمكن  21
 النقدي. الردفق

 

بموجب هذا المعيار رحقق تعالقة الرحوط الشروط الالزمة لمحاسبة الرحوط الخاصة كما هو مبين  28
 -وذلك فقط إذا رم رلبية كافة الشروط الرالية: ،001-22في الفقرات 

سرراريجية إدارة م (أ) خاطرة تعند بدء الرحوط هناك وثائق رسمية لعالقة الرحوط وهد  وا 
المشروع للقيام بالرحوط، ويجب أن رشمل رلك الوثائق رحديد أداة الرحوط والبند أو 

ة المخاطرة المحوطة وكي  سيقوم المشروع برقييم ـة وطبيعـة المحوطة ذات العالقـالعملي
فاتعلية أداة الرحوط في معادلة الرعرض للرغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط أو 

 دية للعملية المحوطة الري رعزح للمخاطرة المحوطة.الردفقات النق

( من الرطبيقات اإلرشادية 016-011 اتالفقر  أنظريروقع أن يكون الرحوط فعااًل جدًا ) (ب)
في رحقيق رغيرات معادلة في القيمة العادلة أو الردفقات النقدية الري رعزح للمخاطرة 

ة الموثقة أصاًل لعالقة الرحوط المحوطة وذلك بما يرفق مع إسرراريجية إدارة المخاطر 
  المعينة رلك.

بالنسبة لرحوطات الردفق النقدي يجب أن ركون العملية المرنبأ بها الري هي موضوع  ( )
حد كبير، ويجب أن رقدم رعرضا للرغيرات في الردفقات النقدية الري  إلىالرحوط محرملة 

  .الفائض أو العجزيمكنها في النهاية أن رؤثر تعلى 

س فاتعلية الرحوط بشكل موثوق به، أي يمكن قياس القيمة العادلة أو الردفقات يمكن قيا (د)
والملحق أ  12و 18الفقرة  أنظرالنقدية للبند المحوط والقيمة العادلة ألداة الرحوط )

 . من أجل اإلرشاد الخاص بالقيمة العادلة( 001و 001الفقرات من الرطبيقات اإلرشادية 

نه كان فعااًل جدًا خالل فررة رقديم أساس مسرمر ورحديده فعليًا أ رم رقييم الرحوط تعلى  (هـ)
 الذي كان من أجله رم رحديد الرحوط. الرقارير المالية

 

 رحوطات القيمة العادلة
فإنه  ،خالل فررة رقديم الرقارير المالية 28إذا لبى رحوط قيمة تعادلة الشروط الواردة في الفقرة  22

  -يجب محاسبره كما يلي:
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في حساب األرباح أو الخسائر بالرب  أو الخسارة من إتعادة قياس أداة  تعررا إلايرم  (أ)
الرحوط بالقيمة العادلة )ألداة رحوط مشرقة( أو تعنصر العملة األجنبية في مبلغها المسجل 

)ألداة رحوط غير مشرقة(  1في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً الذي رم قياسه 
 و ؛الفائض أو العجزي يجب اإلفصاح تعنها ف

أو الخسارة من البند المحوط الري رعزح للمخاطرة المحوطة يجب أن رعدل المبلغ  الرب  (ب)
وينطبق ذلك حرى ولو رم  .في الفائض أو العجزبها  تعررا اإلالمسجل للبند المحوط و 

بالرب  أو الخسارة الري رعزح  تعررا اإلالركلفة.  خالفًا لذلك قياس بند محوط بمقدار
ذا كان البند المحوط  أصل مالي مروفر إطبق نر الفائض أو العجزمخاطر الرحوط في ل

  للبيع.
 

بالنسبة لعملية رحوط القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بحصة من محفاة أصول مالية  522
من )ب( 22مالية )وفقط في ممل هذا الرحوط(، يمكن رلبية المرطلب الوارد في الفقرة  اتإلرزامأو 

 -البند المحوط إما: إلىخالل تعرض الربح أو الخسارة المنسوبة 
في بند سطر منفصل مفرد ضمن األصاول، لرلاك الفرارات الزمنياة إلتعاادة الرساعير الراي يكاون  (أ)

 فيها البند المحوط أصال ؛ أو

، لرلااك الفراارات الزمنيااة إلتعااادة الرسااعير الراااي اتلرزاماااإلفااي بنااد سااطر منفصاال مفاارد ضاامن  (ب)
 ا .إلرزاما البند المحوط يكون فيه

 

جانب األصول المالية أو  إلىفي )أ( و)ب( أتعاله  االمشار إليه ةد السطر المنفصلو يرم تعرض بن
من بيان المركز المالي تعندما هذه المالية. ويرم إلغاء المبالغ المشمولة في بنود السطر  اتلرزاماإل

 بها. المرربطة  اتلرزاماإلباألصول أو  تعررا اإليرم إلغاء 
 

بند محوط فإنه يرم اإلبالغ تعن الرغيرات المعرر  بها  إلىإذا رم رحوط مخاطر معينة فقط رعزى  525
  .14في القيمة العادلة للبند المحوط الري ليس لها تعالقة بالرحوط في الفقرة 

 

إذا حصل أي مما  22يجب تعلى المشروع أن يروق  تعن محاسبة الرحوط المحددة في الفقرة  029
 -يلي:

ال يعربر رجديد  ،أو إنهاؤها أو ممارسرها )لهذا الغرض ،مدة أداة الرحوط أو بيعها اءإنره (أ)
أو إنهاء إذا كان هذا الرجديد أو اإلنهاء  إنرهاءأداة رحوط بأداة رحوط أخرح  اسربدالأو 

 (؛ للمنشأةجزءًا من إسرراريجية الرحوط الموثقة 

 ؛ أو28وط في الفقرة لم يعد الرحوط يلبي مقاييس الرأهيل لمحاسبة الرح (ب)

 إبطال الرحديد من قبل المنشأة. ( )
 

)ب( تعلى المبلغ المسجل لألداة المالية المحوطة الري 22يرم إطفاء أي رعديل ينشأ من الفقرة  021
رسرخدم لها طريقة الفائدة الفعالة )أو في حالة الرحوط المحفظي لمخاطر سعر الفائدة، تعلى بند 
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. ويمكن أن الغائض أو العجز( في 022المذكور في الفقرةسطر بيان المركز المالي المنفصل 
يبدأ اإلطفاء حالما يوجد الرعديل ويجب أن يبدأ في موتعد ال يرجاوز الموتعد الذي يروق  فيه 

المخاطر الري يرم الرحوط لها.  إلىرعديل البند المحوط للرغيرات في قيمره العادلة الري رُنسب 
الفعلي المعاد حسابه في الراريخ الذي يبدأ فيه اإلطفاء. إال أنه ويعرمد الرعديل تعلى سعر الفائدة 

، في حال رحوط القيمة احرسابهسعر الفائدة الفعلي الذي رم إتعادة  اسرخدامبإذا كان اإلطفاء 
مالية )وفقط في مثل هذا  اتإلرزامالعادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بمحفظة أصول مالية أو 

طريقة القسط الثابت. ويرم إطفاء  اسرخدامبملي، يرم إطفاء الرعديل الرحوط(، هو أمر غير تع
األداة المالية أو في حالة الرحوط المحفظي لمخاطر سعر  إسرحقاقالرعديل بالكامل من خالل 

 الفررة الزمنية إلتعادة الرسعير ذات العالقة.  انرهاءبالفائدة، 
 

بالرغير الرراكمي  تعررا اإله بند رحوط، يرم مابت غير معرر  به تعلى أن إلرزامتعندما يرم رحديد  524
 الفائض والعجزالمخاطر المحوطة في  إلىالمابت الذي يأنسب  لرزامالالحق في القيمة العادلة لإل

الفائض بالرغيرات في القيمة العادلة ألداة الرحوط في  تعررا اإل أيضا  )ب((. ويرم 22الفقرة  أنار)
 . والعجز

 

يعربر بندا  محوطا  في رحوط القيمة  إلرزاما  مابرا  لشراء أصل أو رحمل امإلرز تعندما ربرم المنشأة  521
 لرزامالمنشأة لإل اسريفاءالنارج تعن  لرزاماإلالعادلة، يرم رعديل المبلغ المسجل األولي لألصل أو 

ة المخاطر المحوط إلىالمابت الذي يأنسب  لرزامالمابت ليشمل الرغير الرراكمي في القيمة العادلة لإل
 بها في بيان المركز المالي.  تعررا اإلالري رم 

 

 رحوطات الردفق النقدي
فإنه يجب  ،خالل فررة رقديم الرقارير 28إذا لبى رحوط ردفق نقدي الشروط الواردة في الفقرة  026

  -محاسبره كما يلي:

الفقرة  أنظرالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة الرحوط المحدد تعلى أن رحوط فعال ) (أ)
من خالل بيان الرغيرات  صافي األصولح حقوق الملكية به مباشرة في تعررا اإليجب  (28
  ؛ وحقوق الملكيةصافي األصولح في 

 .الفائض أو العجزفي األدوات المالية مباشرة في  تعن الجزء غير الفعال اإلفصاحيجب  (ب)
 

 -ررم محاسبة رحوط الردفق النقدي كما يلي: ،بشكل أكمر رحديدا   521
حقوق الملكية المرربط بالبند المحوط صافي األصول/ الجزء المكون المنفصل ليرم رعديل  (أ)

 -:)بالمبالغ المطلقة( بمقدار ما يلي

 ؛ والمكسب أو الخسارة المرراكمة من أداة الرحوط من بداية الرحوط (5)
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في الردفقات النقدية المسرقبلية للبند  )القيمة الحالية( القيمة العادلة للرغير الرراكمي (0)
 ؛وط من بداية الرحوطالمح

)الري هي ليست رحوطا  فعاال ( أو تعنصر معين أي مكسب أو خسارة مربقية من أداة الرحوط  (ب)
 ؛ والفائض أو العجز يعرر  بها في

من رقييم فعالية  رحوط خاص بعالقة معينة لإسرراريجية إدارة المخاطرة المومقة  اسرمنتإذا  (ج)
أو الردفقات النقدية ذات العالقة ألداة رحوط من  لمكسب أو الخسارةالرحوط المكون المعين ل
فإن ذلك المكون المسرمنى  ،()أ( 28والفقرة  84، 89 الفقرات  أناررقييم فاتعلية الرحوط )

 .(14به بموجب الفقرة  تعررا اإلللمكسب أو الخسارة يرم 
 

المالي، يرم  لرزامإل اباألصل المالي أو  تعررا اإلإذا نرم الحقًا تعن الرحوط للمعاملة المرنبأ بها  028
صافي األصولح بها مباشرة في  تعررا اإلإتعادة رصني  األرباح أو الخسائر ذات العالقة الري رم 

ؤثر فيها رفي نفس الفررة أو الفررات الري  فائض أو تعجز إلى 026للفقرة  وفقاً  حقوق الملكية
 تعررا اإلرات الري يرم فيها )مثل الفر الفائض أو العجزتعلى الردفقات النقدية المروقعة المحوطة 

أو جزء كامل  اسرردادبدخل الفائدة أو مصرو  الفائدة(. لكن إذا كانت المنشأة رروقع أنه لن يرم 
في واحدة أو أكثر من  صافي األصولح حقوق الملكيةالخسارة المعرر  بها مباشرة في من 

فائض  إلى هاسررداديروقع تعدم  الفررات المسرقبلية، فإنه يرعين تعليها إتعادة رصني  المبلغ الذي
 . أو تعجز

 

غير مالي، أو  إلرزامبأصل غير مالي أو  تعررا اإلإذا نرم الحقًا تعن الرحوط للمعاملة المرنبأ بها  022
ًا ثابرًا ينطبق تعليه إلرزامغير مالي  إلرزامإذا أصبحت المعاملة المرنبأ بها ألصل غير مالي أو 

 -منشأة رربنى إما البند )أ( أو )ب( كما يلي:محاسبة رحوط القيمة العادلة، فإن ال
ــاح أو الخســائر  (أ) ــةرقــوم بإتعــادة رصــني  األرب ــم الرــي  ذات العالق بهــا مباشــرة فــي  تعرــرا اإلر

فـي نفـس الفرـرة أو  الفـائض أو العجـز إلـى 026للفقـرة  وفقـاً  صافي األصولح حقوق الملكية
الفـائض أو رم رحملـه تعلـى يـالـذي  املرـز اإل و الـذي يـرم شـراؤه أفيها األصل  يؤثرالفررات الري 

(. كنفقــات المخــزونأو  ســرهالكاإل  و بمصــر  تعرــرا اإلرم فيهــا يــ)مثــل الفرــرات الرــي  العجــز
المعرــر  بهــا  ةالخســار أو جــزء مــن  كامــل اســرردادإذا كانــت المنشــأة رروقــع أنــه لــن يــرم  لكــن

فإنــه لمسـرقبلية، فـي فرـرة أو أكثــر مـن الفرـرات ا صـافي األصـولح حقــوق الملكيـةمباشـرة فـي 
صــافي األصــولح حقــوق مــن  هاســرردادروقــع تعــدم مإتعــادة رصــني  المبلــغ ال يرعــين تعليهــا

 .الملكية إلى الفائض أو الخسارة
صـافي األصـولح بها مباشرة فـي  تعررا اإلرقوم بإلغاء األرباح والخسائر ذات العالقة الري رم  (ب)

ركلفــة األوليــة أو المبلــغ المســجل ، ورقــوم برضــمينها فــي ال026للفقــرة  وفقــاً  حقــوق الملكيــة
 .  لرزاماإل ارخر لألصل أو 
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تعلى أنها سياسرها المحاسبية ورطبقها بشكل  022رربنى المنشأة إما البند )أ( أو )ب( في الفقرة  002
 . 022منسجم تعلى جميع تعمليات الرحوط الري ررربط بها الفقرة 

 

يجب  ،022و 028الري رغطيها الفقرة رلك  باسرثناءبالنسبة لكافة رحوطات الردفقات النقدية  000
في الفائض  صافي األصولح حقوق الملكيةفي مباشرة بها  تعررا اإلالمبالغ الري رم  اإلفصاح
تعلى  الردفقات النقدية المروقعة المحوطةؤثر فيها رفي نفس الفررة أو الفررات الري  واألرباح

 )مثال ذلك تعندما يحدث بيع مرنبأ به(. الفائض أو العجز
 

يجب تعلى المشروع إيقا  محاسبة الرحوط المحددة في الفقرات  الراليةفي أي من الظرو   009
026-000:- 

فإن رجديد أو  ،أو إنهاؤها أو ممارسرها )لهذا الغرض ،فررة أداة الرحوط أو بيعها إنرهاء (أ)
ها إذا كان اسربداللفررة الرحوط أو  إنرهاءأداة رحوط بأداة رحوط أخرح ال يعربر  اسربدال

جزءًا من إسرراريجية الرحوط الموثقة للمشروع (، وفي هذه  االسربدالذلك الرجديد أو 
ربقى معررفا بها مباشرة في الحالة فإن المكسب أو الخسارة الرراكمية ألداة الرحوط الري 

)أ(( 026الفقرة  أنظر)من الفررة تعندما كان الرحوط فعاال  صافي األصولح حقوق الملكية
أن رحدث  إلى صافي األصولح حقوق الملكيةبشكل منفصل في ررفا بها معيجب أن ربقى 

 . 000أو  022، 028ت ارنطبق الفقر  ،تعندما رحدث العملية .العملية المرنبأ بها

، ففي هذه الحالة فإن 28الرحوط لم يعد يلبي مقاييس الرأهيل لمحاسبة الرحوط في الفقرة  (ب)
قى معررفا بها مباشرة في صافي األصولح ربالري المكسب أو الخسارة في أداة الرحوط 

)أ(( يجب أن ربقى 026الفقرة  أنظر)من الفررة تعندما كان الرحوط فعاال  حقوق الملكية
إلى أن رحدث العملية المرنبأ  صافي األصولح حقوق الملكيةبشكل منفصل في معررفا بها 

 .000أو  022، 028ت ارنطبق الفقر  ،تعندما رحدث العملية .بها
ية المرنبأ بها لم يعد يروقع حدوثها، وفي هذه الحالة فإن أي مكسب أو خسارة العمل ( )

 صافي األصولح حقوق الملكيةرم اإلبالغ تعنها مباشرة في  تعلى األدوات المالية مرراكمة
)أ(( يجب  026الفقرة  أنظرفي الفررة تعندما أصب  الرحوط نافذًا ) يجب اإلبالغ تعنها

وقت أطول  إلى. العمليات المروقعة ربما ال رحرا  العجزبها في الفائض أو  تعررا اإل
 ) ( ربما ربقى حرى ررحقق. 28الفقرة  أنظر)

رلغي المنشأة الرحديد. وبالنسبة لرحوطات المعاملة المرنبأ بها، فإن األرباح أو الخسائر  (د)
صافي األصولح حقوق بها مباشرة في  تعررا اإلالرراكمية من أداة الرحوط الري يسرمر 

)أ(( ربقى معررفًا بها 026الفقرة  أنظربدءًا من الفررة الري كان الرحوط فيها فعااًل ) ملكيةال
حرى رحدث المعاملة المرنبأ بها أو ال  صافي األصولح حقوق الملكيةبشكل منفصل في 

و إذا أ 022، 028يعود من المروقع حدوثها. وتعندما رحدث المعاملة، يرم رطبيق الفقرة 



 األدوات المالية: اإلتعررا  والقياس

     02معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5211  

باألرباح أو الخسائر الرراكمية الري رم  تعررا اإلروقع حدوث المعاملة، يرم لم يعد من الم
 .في الفائض أو العجز صافي األصولح حقوق الملكيةبها مباشرة في  تعررا اإل

 

  سرمماراإلرحوطات صافي 
ة، بما في ذلك البنود المالية كجزء من في مؤسسة أجنبي إسرثماريجب محاسبة رحوطات صافي  001

بشكل مماثل لرحوطات  ( 1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر) ثمارسراإلصافي 
 -الردفقات النقدية:

( 28الفقرة  أنظرأو الخسارة في أداة الرحوط المحدد تعلى أنه رحوط فعال ) رب الجزء من ال (أ)
من خالل بيان الرغيرات في  صافي األصولح حقوق الملكيةبه مباشرة في  تعررا اإليجب 
 ؛ و(0 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر) األصولح حقوق الملكيةصافي 

 .الفائض والعجزفي  الجزء غير الفعالب تعررا اإليجب  (ب)
 

الرب  أو الخسـارة تعلـى أداة الرحـوط المرربطـة بـالجزء الفاتعـل مـن الرحـوط الـذي رـم بـ تعرـرا اإلسيرم 
-16للفقـرات  وفقـاً فـي الفـائض أو العجـز  ةصـافي األصـولح حقـوق الملكيـفي مباشرة به  تعررا اإل
 حول فررة الرصر  بالعمليات األجنبية.  1في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 17
 

 نرقالاإل 
. سيرم 091-001بأثر رجعي باسرثناء كما هو محدد في الفقرات رطبيق هذا المعيار سيرم  001

للفررة السابقة األبكر المقدمة وجميع المبالغ رعديل الرصيد االفرراحي للفائض والعجز الرراكمي 
المقارنة كما لو كان هذا المعيار مسرخدما دائما ما لم ركن إتعادة البيان غير قابلة للرطبيق. إذا 

البيان غير قابلة للرطبيق، فإن المنشأة سرقوم باإلفصاح تعن رلك الحقيقة ورشير إلى  إتعادةكانت 
 ها. المسروح الذي رمت إتعادة البيان ل

 

، بما في ذلك  001 ًً تعندما يرم رطبيق هذا المعيار للمرة األولى، يسم  للمنشأة أن رحدد أصاًل ماليًا
بها سابقًا تعلى أنها مروفرة للبيع. وبالنسبة ألي أصل  تعررا رلك الري يمكن أن يكون قد رم اإل

فصل في صافي مالي، رعرر  المنشأة بجميع الرغيرات الرراكمية في القيمة العادلة في تعنصر من
أو انخفاض قيمة الحق، تعندما رقوم المنشأة  إتعررا األصولح حقوق الملكية حرى حدوث إلغاء 

الري رم بنقل رلك األرباح أو الخسائر الرراكمية إلى الفائض أو العجز. بالنسبة لألصول المالية 
 -:أيضا رقوم المنشأةبها سابقا، س تعررا اإل
 جديد في البيانات المالية المقارنة؛ وال الرحديدام بإتعادة تعرض األصل المالي باسرخد (أ)

ــة  (ب) ــة لألصــول المالي ــد باإلفصــاح تعــن القيمــة العادل ــاريخ الرحدي ــي ر  هــاومبلغ هاورصــنيفف
 المسجل في البيانات المالية السابقة. 

 

 إلرزامتعندما يرم رطبيق هذا المعيار للمرة األولى، يرم السماح للمنشأة برعيين أصل مالي أو  006
بها سابقا، بالقيمة العادلة من خالل  تعررا بما في ذلك رلك الري يمكن أن يكون قد رم اإل مالي،

 –7رطبيق ، 10، 01، 01، 01، 02الفائض والعجز الذي يلبي خصائص الرحديد في الفقرات
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ات المالية لرزام. أينما اتعررفت المنشأة باألصول المالية واإل 18ورطبيق، 17، رطبيق 06رطبيق 
 نطبق الرالي:سابقا، ي

لرزامـو ، سـررم إزالــة الرحديـد تعــن أيـة أصـول ماليــة 000تعلـى الـرغم مــن الفقـرة  (أ) ات ماليــة ا 
لهــذه الفقــرة الفرتعيــة الرــي رــم  وفقــاً الفــائض أو العجــز بالقيمــة العادلــة مــن خــالل محــددة 

رعيينها سابقا كبند محوط في تعالقات محاسبة الرحوط بالقيمـة العادلـة مـن رلـك العالقـات 
 س الوقت يرم رحديدها تعلى أنها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.في نف

ات ماليـة محـددة حســب إلرزامـتعليهـا اإلفصـاح تعـن القيمـة العادلـة أليـة أصـول ماليـة  أو  (ب)
الفقرة الفرتعية )أ( في راريخ الرحديد ورصنيفها وتعن مبلغها المسـجل فـي البيانـات الماليـة 

 السابقة.

مــالي حــدد فــي الســابق بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  إلرــزامل مــالي أو إتعــادة رحديــد أي أصــ (ج)
إذا لــم يرأهـــل لهــذا الرحديــد حســب هـــذه الفقــرات الجديــدة والمعدلـــة،  الفــائض أو العجــز

ة بعــد إلغــاء الرحديــد فــإن أمــالي بالقيمــة المطفــ إلرــزاموتعنــدما ســيرم قيــاس أصــل مــالي أو 
 المبدئي به.  را تعرراريخ إلغاء الرحديد يعربر أنه راريخ اإل

ات ماليــة ألغــي رحديــدها إلرزامــتعليهــا اإلفصــاح تعــن القيمــة العادلــة أليــة أصــول ماليــة أو  (د)
 حسب الفقرة الفرتعية ) ( في راريخ إلغاء الرحديد ورصنيفارها الجديدة. 

 

، 006تعلى المنشأة إتعادة تعرض بيانارها المالية المقارنة باسرخدام الرحديدات الجديدة في الفقرة  007
المالي أو مجموتعة األصول المالية أو كليهما  لرزاميطة أنه في حالة األصل  المالي أو اإل شر 

المحددة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز أن ركون هذه البنود أو المجموتعات قد لبت 
في بداية فررة المقارنة، أو إذا رم  01( أو 9)ب() 02( أو0)ب( ) 02المقاييس في الفقرات 

( 9)ب() 02( أو 0)ب() 02رالكها بعد بداية فررة المقارنة ركون قد لبت المقاييس في الفقراتام
 المبدئي.  تعررا في راريخ اإل 01أو 
 

الواردة  تعررا ، رقوم المنشأة برطبيق مرطلبات إلغاء اإل002باسرثناء ما هو مسموح في الفقرة 008
لحق "أ" بأثر مسرقبلي. وربعًا لذلك، " من الم67رطبيق -10والفقرات "رطبيق 12-07في الفقرات

رلك األصول و لمحاسبة أساس آخر لباألصول المالية بموجب  تعررا إذا قامت المنشأة بإلغاء اإل
 بموجب هذا المعيار، فإنها ال رعرر  برلك األصول. تعررا لن يرم إلغاء اإل

 

الواردة في الفقرات  تعررا ، يمكن للمنشأة أن رطبق مرطلبات إلغاء اإل008بالرغم من الفقرة  002
" من الملحق "أ" بأثر رجعي من راريخ رخراره 67رطبيق  -10والفقرات "رطبيق 12 -07

المنشاة، شريطة أن يكون قد رم الحصول تعلى المعلومات المطلوبة لرطبيق هذا المعيار تعلى 
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بة األولية بها نريجة معامالت سابقة في وقت المحاس تعررا ات الري رم إلغاء اإللرزاماألصول واإل 
 لرلك المعامالت. 

 

يمكن للمنشأة أن رطبق المرطلبات في الجملة األخيرة من الفقرة  001 بالرغم من الفقرة 092
  -بإحدح الطريقرين الراليرين: 022والفقرة رطبيق 028رطبيق

 بأثر مسرقبلي تعلى المعامالت الري يرم الدخول بها بعد ربني هذا المعيار؛ أو  (أ)

اخريار المنشأة، شريطة أن ركون المعلومات الالزمة لرطبيق هذا بأثر رجعي من راريخ  (ب)
ات نريجة للمعامالت السابقة في وقت المحاسبة المبدئية لرزامالمعيار تعلى األصول واإل 

 لهذه المعامالت. 
 

ات غير المالية لكي رسرثني لرزامال رقوم المنشأة برعديل المبلغ المسجل لألصول غير المالية واإل  090
والخسائر المرعلقة برحوطات الردفق النقدي الري كانت مشمولة في المبلغ المسجل قبل األرباح 

بداية السنة المالية الري يرم فيها رطبيق هذا المعيار للمرة األولى. وفي بداية الفررة المالية الري 
اشرة في مببه  تعررا يرم فيها رطبيق هذا المعيار للمرة األولى، يرم إتعادة رصني  أي مبلغ رم اإل

الثابت الذي ررم محاسبره بموجب هذا المعيار  لرزاملرحوط اإل  صافي األصولح حقوق الملكية
، باسرثناء الرحوط لمخاطر العملة األجنبية الري إلرزامكرحوط للقيمة العادلة تعلى أنه أصل أو 

 رسرمر معاملرها تعلى أنها رحوط ردفق نقدي. 
 

 -عة كبند محوط:إذا حددت المنشأة معاملة خارجية مروق 099
 الرئيسية للمنشأة الداخلة في المعاملة،  قرصاديةمقيمة بعملة البيئة اإل (أ)
ررسبب في نشوء رعرض يكون له رأثير تعلى الفـائض أو العجـز المجمـع )أي مقيمـة بعملـة  (ب)

 للمجموتعة(، و  قرصاديةباسرثناء تعملة العرض اإل
الرئيســية  قرصــاديةالبيئــة اإل كانــت ســررأهل لمحاســبة الرحــوط لــو أنهــا كانــت مقيمــة بعملــة ( )

 للمنشأة الداخلة فيها؛
 

ويمكن رطبيق محاسبة الرحوط في البيانات المالية الموحدة  في الفقرة )الفررات( قبل راريخ 
 . 011والفقرة رطبيق  82رطبيق الجملة األخيرة من الفقرة 

 

فررة )الفررات( قبل راريخ فإنه يمكنها رطبيق محاسبة الرحوط في البيانات المالية المجمعة في ال 091
  .011والفقرة رطبيق  82رطبيق الجملة األخيرة من الفقرة 
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 سرحقاقراريخ اإل
رغطي الفررات الري ربدأ  الريتعلى البيانات المالية السنوية سرقوم المنشأة برطبيق هذا المعيار  091

بيق هذا المعيار . يرم رشجيع الرطبيق األول. إذا قامت المنشأة برط9201 يناير 0من أو بعد 
 ، فإنها سرقوم باإلفصاح تعن رلك الحقيقة.9201 يناير 0تعلى فررة ربدأ قبل 

 

إال إذا قامت برطبيق معيار المحاسبة  9201 يناير 0لن رقوم المنشأة برطبيق هذا المعيار قبل  091
 .12ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  98الدولي في القطاع العام 

 

مرياز رقديم إ"ررريبات  19من خالل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9يل الفقرة رم رعد . أ091
. وينبغي أن رطبق المنشأة ذلك الرعديل تعلى البيانات 9200الصادر في أكروبر الخدمات: المان "

لك . ويحبذ رطبيقه قبل ذ9209يناير  0المالية السنوية الري رغطي الفررات الري ربدأ في أو بعد 
، فإنها ينبغي أن رفص  9201يناير  0الراريخ. وفي حال طبقت المنشأة الرعديل لفررة ربدأ قبل 

، 19تعن رلك الحقيقة وأن رطبق في الوقت نفسه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ، 1أ من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 19و 6باإلضافة إلى الرعديالت تعلى الفقررين 

، 01ب من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 81و 97-91والرعديالت تعلى الفقرات 
، 07  من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 027و 7و 1والرعديالت تعلى الفقرات 
 . 10أ من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 019و 6والرعديالت تعلى الفقررين 

 

للمحاسبة، كما هو معر  من خالل معايير المحاسبة الدولية  سرحقاقس اإلتعندما رربنى منشأة أسا 621
هذا، فإن هذا المعيار  سرحقاقفي القطاع العام، لغايات إتعداد الرقارير المالية، الالحقة لراريخ اإل

ينطبق تعلى البيانات المالية السنوية للمنشأة الري رغطي الفررات الري ربدأ في أو بعد راريخ الربني.
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 الملحق أ
 التطبيقات اإلرشادية 

 

 .92يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في القطاع العام  هذا الملحق جزءًا اليعتبر 
 

  (8 -2)الفقرات النطاق
 

معيقققار ل تمتثققق التقققي  المقققون ينخطقققط معقققاف  ب المتعلققققةالمتطلبقققات  مقققنال يغيقققر هقققذا المعيقققار   1تطبيقققق
عقداد التققارير و المحاسبة الدولي في ا ت اقيقاتلقطاع العام والوطعي ذو العالقة حقو  المحاسقبة واد  اد

تم محاسقبتاا بموجقم معيقار تقإيقرادات الخدمقة التقي أو اإلتاوة المبعية على أساس حجم المبيعات 
 .  2المحاسبة الدولي في القطاع العام في القطاع العام 

 

 الزميلة والمشاري  المشتركة ات في المعشآت الخاضعة للسيطرة والشركاتستثمار اإل
 

إسقققتراتيجي" فقققي أدوات حققققوق  إسقققتثمار" أعققق مقققا تقققر   بتع يقققذتققققوم المعشقققبة فقققي بعققق  األحيقققان   9تطبيقققق
 جق بعيقة إقامقة أو المحافنقة علقى عالققة تشقغيلية طويلقة األ ،معشقبة أخقر  التي تصقدرهاالملكية 

تثمر معيققار المحاسققبة الققدولي فققي فياققا. وتسققتخدم معشققبة المسقق سققتثمارتم اإليققمقق  المعشققبة التققي 
هققي لتحديققد مققا إذا كاعققت طريقققة حقققوق الملكيققة فققي المحاسققبة  0القطققاع العققام فققي القطققاع العققام 

، تسققققتخدم معشققققبة المسققققتثمر معيققققار وعلققققى عحققققو مماثقققق . سققققتثماراإل المثقققق  هققققذطريقققققة معاسققققبة 
ان التوحيققد التعاسققبي أو لتحديققد مققا إذا كقق 8المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام فققي القطققاع العققام 

ذا لقققم سقققتثماراإل المثققق  هقققذهقققي طريققققة معاسقققبة طريققققة حققققوق الملكيقققة  التوحيقققد طريققققة  كقققنت. واد
 سقققتثماراإلذلققق  المعشقققبة هقققذا المعيقققار علقققى  تطبقققق، معاسقققبةالتعاسقققبي أو طريققققة حققققوق الملكيقققة 

   .  اإلستراتيجي
 

 عقود التبمين
، باسقتثعاء الحققوق لشقركات التقبمينات الماليقة لتزاملية واإليعطبق هذا المعيار على األصو  الما  3تطبيق

( ألعاققا تعشققب مققن عقققود التققبمين. ومقق  ذلقق  تطبققق المعشققبة هــ )9ات التققي تسققتثعياا ال قققرة لتزامققواإل
 فعال هذا المعيار على: 

 سقتثعاء تلقق  التققي أيعمقا اختققار المققاعذ معالجقة هققذد العقققود كعقققود إعققود الضققمان المققالي، ب
 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في القطاع العام؛ و قاً وفتبمين 

 .المشتقات الضمعية الواردة في عقد التبمين 
 

يمكققن أن تطبققق المعشققبة، ولكققن لققيس بالضققرورة، هققذا المعيققار علققى عقققود التققبمين األخققر  التققي 
 تتضمن عق  المخاطرة المالية.

 

أو بعق  ، مثق  الضقماعة الماليقة، مختل قةية أشكا  قاعوعية يمكن أن يكون لعقود الضماعات المال   4تطبيق
مين. وال تعتمقد طريققة محاسقبتاا علقى بأو عققد التق تئتمقانعقد تعثقر اإلأو خطام االعتماد، أعواع 

 -( (:ه )9ال قرة  أعنرشكلاا القاعوعي. وفيما يلي أمثلة على طرق المعاملة المالتئمة )
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ي تعريققف عقققد التققبمين إذا كاعققت المخققاطرة المحولققة بققالر م مققن أن عقققد الضققمان المققالي يلبقق (أ)
كبيرة فإن على الجاقة المصقدرة تطبيقق هقذا المعيقار. وبقر م ذلق ، يمكقن أن تختقار المعشقبة، 

معيقار المحاسقبة  إستخدامتحت نروف معيعة، لمعالجة عقود الضمان المالي كعقود تبمين ب
المقققاعذ سقققابقا سياسقققة محاسقققبية  إذا تبعقققى 98القققدولي فقققي القطقققاع العقققام فقققي القطقققاع العقققام 

عالجققت عقققود الضققمان المققالي كعقققود تققبمين واسققتخدمت محاسققبة قابلققة للتطبيققق علققى عقققود 
التقبمين، فإعقق  يمكققن للجاقة المصققدرة أن تختققار تطبيقق إمققا هققذا المعيقار أو معيققار المحاسققبة 

ي هقذد. إذا الدولي في القطقاع العقام أو القوطعي فقي عققود التقبمين علقى عققود الضقمان المقال
تتطلقم أن تعتقرف الجاقة المصقدرة بعققد الضقمان المقالي  44اعطبق هذا المعيار فقإن ال ققرة 

مبققدتئيًا بالقيمققة العادلققة. إذا صققدر عقققد الضققمان المققالي لطققرف  يققر ذ  عالقققة فققي معاملققة 
تجارية قاتئمة بذاتاا فإعق  مقن المحتمق  أن تسقاو  قيمتق  العادلقة ععقد إعشقاتئ  القسقط المسقتلم، 

ا لقم يكقن هعقا  دليق  علقى عكقس ذلق ، وبالتقالي مقا لقم يكقن عققد الضقمان المقالي ققد حققدد مق
- 31ععد إعشاتئ  أع  بالقيمة العادلة من خال  ال اتئ  أو العجقز أو مقا لقم تعطبقق ال ققرات 

أو  عتققققراف)ععققققدما ال يتبهقققق  تحويقققق  أصقققق  مققققالي لعققققدم اإل 20تطبيققققق  -29، تطبيققققق 32
رة( فققإن علقى الجاققة المصقدرة قياسقق  بمققدار مققا يلقي، أيامققا يعطبقق أسقلوم المشققاركة المسقتم

 أعلى: 
؛ 12المبلغ المحدد حسم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في القطقاع العقام  (1)

 و 
المبلغ المعترف ب  مبدتئيًا مخصومًا معق ، ععقدما يكقون ذلق  معاسقبًا، اإلط قاء المتقراكم  (9)

 2فققي القطققاع العققام فققي القطققاع العققام المعتققرف بقق  حسققم معيققار المحاسققبة الققدولي 
 )ج((.42)أعنر ال قرة 

كشقققرط مسقققبق للقققدف  أن يتعقققر  حاملاقققا  تئتمقققانال تتطلقققم بعققق  الضقققماعات المتعلققققة باإل (ب)
اا، إسقتحقاقويتكبد خسارة ععد عدم قيام المدين بقإجراء دفعقات عقن األصق   المضقمون ععقد 

اء دفعقات اسقتجابة للتغيقرات فقي واحقد األمثلقة علقى هقذا الضقمان هقو ذلق  القذ  يتطلقم إجقر 
، وهقذد الضقماعات ليسقت عققود ضقمان مقالي كمقا هقي إتئتمقاني محدد أو مؤشر إتئتماعتقدير 

معرفقة فقي هقذا المعيقار، وليسقت عققود تققبمين. تعتبقر هقذد الضقماعات مشقتقات وعلقى الجاققة 
 المصدرة تطبيق هذا المعيار علياا. 

يق  بضقاتئ  فقإن علقى الجاقة المصقدرة تطبيقق إذا تم إصقدار عققد ضقمان مقالي فيمقا يتعلقق بب (ج)
ععقققد تحديقققد متقققى تعتقققرف  2معيقققار المحاسقققبة القققدولي فقققي القطقققاع العقققام فقققي القطقققاع العقققام 

 باإليراد من الضمان ومن بي  السل . 
 

تتطلم بع  العقود دفعقة تعتمقد علقى المتغيقرات المعاخيقة أو الجغرافيقة أو ال يزياتئيقة األخقر .   4تطبيق 
علققى أعاققا "مشققتقات الطقققس"(. إذا لققم    التققي تعتمققد المتغيققرات المعاخيققة أحياعققاً )يشققار إلققى تلقق

 تكن تل  العقود عقود تبمين، فإعاا تعدرج ضمن معنور هذا المعيار.
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 ات العاجمة عن معامالت اإليراد  ير التبديليةلتزامالحقوق واإل
( مقن معقامالت اإليقراد  يقر التبديليقة، اتلتزامقات )األصقو  واإللتزاميمكن أن تعشب الحقوق واإل  2تطبيق 

علققى سققبي  المثققا ، يمكققن أن تتلقققى المعشققبة العقققد مققن وكالققة متعققددة األطققراف ألداء عشققاطات 
علقى  لتقزامباألص  واإل عترافمعيعة. ععدما يكون أداء تل  العشاطات خاضعا لشروط، يتم اإل

لمعيقار المحاسققبة الققدولي  وفقققاً بق   عتققراف، يقتم اإلماليققاً  عحقو متققزامن. أيعمقا كققان األصق  أصققالً 
لمعيقققار المحاسقققبة القققدولي فقققي  وفققققاً  ، وتققققاس مبقققدتئياً 93فقققي القطقققاع العقققام فقققي القطقققاع العقققام 

 بق  مبقدتئياً  عتقرافالقذ  يقتم اإل لتقزاموهقذا المعيقار. يعتبقر اإل 93القطاع العام في القطاع العام 
ا المعيققار ويققتم التعامقق  معقق  األصقق  خققارج عطققاق هقذ إسقتخدامعتيجقة للشققروط الم روضققة علققى 

 عتقققراف. بعقققد اإل93معيقققار المحاسقققبة القققدولي فقققي القطقققاع العقققام فقققي القطقققاع العقققام  إسقققتخدامب
لمعيقققار المحاسقققبة القققدولي فقققي  وفققققاً ببصققق   عتقققرافالمبقققدتئي، إذا أشقققارت النقققروف إلقققى أن اإل

ن يتعقققين علقققى ، فقققإن المعشقققب ت كقققر إذا كقققالقققم يعقققد مالتئمقققاً  93القطقققاع العقققام فقققي القطقققاع العقققام 
ات األخققر  لتزامققوقيققاس اإل عتققرافلاققذا المعيققار. يققتم اإل وفقققاً مققالي  إلتزامبقق عتققرافالمعشققبة اإل

 لتققزاملاققذا المعيققار إذا كاعققت تلبققي تعريققف اإل وفقققاً العاشققتئة مققن معققامالت اإليققراد  يققر التبديليققة 
 .98المالي في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في القطاع العام 

 

 ( 01و 9تعريفات )الفقرتان 
 التحديد بالقيمة العادلة من خال  ال اتئ  أو العجز 

المقققالي أو  لتقققزاممقققن هقققذا المعيقققار للمعشقققبة أن تحقققدد األصققق   المقققالي أو اإل 17تسقققمذ ال ققققرة    0تطبيقققق 
ات ماليقة أو كليامقا( أعاقا بالقيمقة العادلقة إلتزامقمجموعة من األدوات الماليقة )أصقو  ماليقة أو 

 من خال  ال اتئ  أو العجز شريطة أن إجراء ذل  سيؤد  إلى معلومات أكثر مالتئمة. 
 

المالي أع  بالقيمة العادلقة مقن خقال  ال قاتئ   لتزامإن قرار المعشبة تحديد األص  المالي أو اإل   8تطبيق 
بية أو العجز مشاب  الختيار سياسة محاسقبية )بقالر م مقن أعق  خالفقًا الختيقار السياسقة المحاسق

ال يطلققم تطبيققق  بشققك  متسققق علققى جميقق  المعققامالت المماثلققة(، وععققدما يكققون للمعشققبة هققذا 
)م( مقن معيقار المحاسقبة القدولي فقي القطقاع العقام فقي القطقاع العقام  10االختيار فإن ال ققرة 

تتطلقققم أن تقققؤد   "السياسقققات المحاسقققبية، التغيقققرات فقققي التققققديرات المحاسقققبية واألخطقققاء"، 2
لتقي تققم اختيارهقا إلققى أن تققدم البياعققات الماليقة معلومققات موثوققة وأكثققر مالتئمقة حققو  السياسقة ا

آثققار المعققامالت واألحققدار والشققروط األخققر  الخاصققة بققالمركز المققالي للمعشققبة واألداء المققالي 
للتققدفقات العقديققة، وفققي حالققة التحديققد بالقيمققة العادلققة مققن خققال  ال ققاتئ  أو العجققز تبققين ال قققرة 

تين ععدما تتم تلبية المتطلم الخاص بمعلومقات أكثقر مالتئمقة، وتبعقًا لقذل  فإعق  ععقد الحال 17
تكقون المعشقبة بحاجقة إلناقار أعاقا تقق  ضقمن حالقة )أو  17اختيار هذا التحديقد حسقم ال ققرة 

 ضمن كال هاتين الحالتين(.
 

يىا  أو (: يلغي التحديد أو يقلل إلى  حىد يبيىر مىن اىدس ا تيىاق  ىي الق0)ب() 01الفقرة 
 لذي يان خال ًا لذلك يينشأا اترا اإل

، يققتم تحديققد قيققاس 92بموجققم معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام فققي القطققاع العققام   2تطبيق 
مالي وتصعيف التغيرات في قيمت  من خقال  تصقعيف البعقد، ومقا إذا كقان  إلتزامأص  مالي أو 

لممكقن أن تحقدر هقذد المتطلبقات عقدم اتسقاق البعد جزءًا من عالقة تحقوط تقم تحديقدها، ومقن ا
)يشققار إليقق  أحياعققًا بققق "عققدم التوافققق المحاسققبي"(، علققى سققبي  المثققا   عتققراففققي القيققاس أو اإل

ععققدما يققتم فققي نقق  عققدم وجققود تحديققد بالقيمققة العادلققة مققن خققال  ال ققاتئ  أو العجققز تصققعيف 
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فقي القيمقة العادلقة المعتقرف  بمعنقم التغيقرات عتقرافأص  مالي على أع  متقوفر للبيق  )مق  اإل
المققالي الققذ  تعتبققرد المعشققبة أعقق  ذو  لتققزامباققا مباشققرة فققي صققافي األصققو ل حقققوق الملكيققة، واإل

بقالتغيرات فقي القيمقة العادلقة( وفقي هقذد  عتقرافعالقة يتم قياس  بالتكل قة المط قبة )مق  عقدم اإل
تقدم معلومققات أكثققر مالتئمققة لققو الحققاالت مققن الممكققن أن تسققتعتة المعشققبة أن بياعاتاققا الماليققة سقق

 بالقيمة العادلة من خال  ال اتئ  أو العجز.  لتزامأع  تم تصعيف ك  من األص  واإل
 

 إسقتخدامتبين األمثلة التاليقة متقى يمكقن تلبيقة هقذا الشقرط، وفقي جميق  الحقاالت يمكقن للمعشقبة   17تطبيق
اقققا بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققال  ات الماليقققة أعلتزامقققهقققذا الشقققرط لتحديقققد األصقققو  الماليقققة أو اإل

 (.  1)م( ) 17ال اتئ  أو العجز فقط إذا لبت المبدأ في ال قرة 
ات تققدفقاتاا العقديققة مبعيققة تعاقققديًا علققى أداء األصققو  التققي تصققعف إلتزامققمعشققبة علياققا  (أ)

ات إلتزامقخالفًا لذل  أعاا متوفرة للبي ، فعلى سبي  المثا  قد يكقون علقى شقركة التقبمين 
 سقققتثمارخاصقققية مشقققاركة تقديريقققة تقققدف  المعقققاف  بعقققاءًا علقققى عاتئقققدات اإلتحتقققو  علقققى 

ذا عكققس  المتحققققة ولأو  يققر المتحققققة لمجموعققة محققددة مققن أصققو  شققركة التققبمين، واد
ات أسقعار السقوق الحاليقة فقإن تصقعيف األصقو  أعاقا بالقيمقة العادلقة لتزامققياس هذد اإل

القيمقققة العادلقققة للصقققو  الماليقققة مقققن خقققال  ال قققاتئ  أو العجقققز يععقققي أن التغيقققرات فقققي 
معترف باا في ال اتئ  أو العجقز فقي ع قس ال تقرة مثق  التغيقرات ذات العالققة فقي قيمقة 

 ات. لتزاماإل
ات بموجم عقود تبمين يتضمن قياسقاا معلومقات حاليقة )كمقا يسقمذ إلتزاممعشبة علياا  (ب)

ة التققي تعتبرهققا ذات (، واألصققو  الماليقق94ال قققرة  4بقق  المعيققار الققدولي إلعققداد التقققارير 
 عالقة يتم خالفًا لذل  تصعي اا أعاا متوفرة للبي  أو يتم قياساا بالتكل ة المط بة. 

لتزامقمعشقبة لاقا أصقو  ماليقة و  (ج) ات ماليقة أو كليامقا تتشقار  فقي المخقاطرة مثق  مخقاطرة اد
سققعر ال اتئققدة التققي تتسققبم فققي عشققوء تغييققرات مضققادة فققي القيمققة العادلققة التققي تميقق  أن 

د  بعضقققاا،  يقققر أن بعققق  األدوات فققققط يقققتم قياسقققاا بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققال  تعقققا
ال قاتئ  أو العجقز )أ  أعاقا مشقتقات أو مصقع ة أعاقا محقت ن باقا للمتقاجرة(، وققد أيضققًا 
الحالة تكون هي أعق  لقم يقتم الوفقاء بمتطلبقات محاسقبة التحقوط، علقى سقبي  المثقا  الن 

 تم الوفاء باا. لم ي 28متطلبات ال اعلية في ال قرة 
لتزاممعشبة لاا أصو  مالية و  (د) ات ماليقة أو كليامقا تتشقار  فقي المخقاطرة، مثق  مخقاطرة اد

سققعر ال اتئققدة التققي تتسققبم فققي عشققوء تغيققرات مضققادة فققي القيمققة العادلققة التققي تميقق  ألن 
تعقققققققاد  بعضقققققققاا، وال تتبهققققققق  المعشقققققققبة لمحاسقققققققبة التحقققققققوط ألعققققققق  ليسقققققققت واحقققققققدة مقققققققن 
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إلققى جاعققم ذلقق  فققي نقق  عققدم وجققود محاسققبة تحققوط يكققون هعققا  األدوات أداة مشققتقة، 
 -بالمكاسم والخساتئر، على سبي  المثا : عترافعدم اتساق كبير في اإل

معشبة قامت بتموي  مح نة أصو  ذات سعر ثابت تصعف خالفًا لقذل  علقى أعاقا  (1)
متققوفرة للبيقق  مقق  سققعدات ديققن بققدون ضققمان تميقق  التغيققرات فققي قيمتاققا العادلققة أن 

عققققداد التقققققارير حققققو  كقققق  مققققن األصققققو  وسققققعدات الققققدين  يققققر تعققققا د  بعضققققاا، واد
المضموعة أعاا بالقيمة العادلة مقن خقال  ال قاتئ  أو العجقز يصقحذ عقدم االتسقاق 
الذ  خالفًا لذل  سيعشب من قياس األصو  بالقيمة العادلة، واإلبقال  عقن التغيقرات 

بققدون ضققمان بالتكل ققة  الققواردة فققي صققافي األصققو ل حقققوق الملكيققة وسققعدات الققدين
 المط بة. 

مولت المعشبة مجموعة محددة من القرو  بإصدار سعدات متداولة تمي  تغيراتاقا  (9)
ذا قامققت المعشققبة إلققى جاعققم ذلقق  بشققك   فققي القيمققة العادلققة أن تعققاد  بعضققاا، واد
معققتنم بشققراء وبيقق  السققعدات، ولكققن عققادرًا مققا تشققتر  وتبيقق  القققرو  إن كققان ذلقق  

اد التققارير حقو  كق  مقن الققرو  والسقعدات بالقيمقة العادلقة مقن سيحدر، فقإن إعقد
بالمكاسقققم  عتقققرافخقققال  ال قققاتئ  أو العجقققز سقققيزي  عقققدم االتسقققاق فقققي توقيقققت اإل

والخسقققاتئر التقققي سقققتعجم خالفقققًا لقققذل  مقققن قياسقققاا بمققققدار كققق  مقققن التكل قققة المط قققبة 
 عد. بالمكسم أو الخسارة في ك  مرة يتم فياا إعادة شراء الس عترافواإل

 
ات الماليقة ععقد لتزامقفي الحاالت مث  تل  المبيعة في ال قرة السابقة تحديد األصو  الماليقة واإل   11تطبيق

المبدتئي التي لم يتم قياساا بالقيمة العادلة من خال  ال قاتئ  أو العجقز مقن الممكقن  عترافاإل
ويعققتة معلومققات  عتققرافأن يلغققي أو يقلقق  إلققى حققد كبيققر مققن عققدم االتسققاق فققي القيققاس أو اإل

ات لتزامقأكثر مالتئمة، ولل قرا  العمليقة ال تحتقاج المعشقبة أن تقدخ  فقي جميق  األصقو  واإل
فقققي ع قققس الوققققت بالضقققبط،  عتقققرافالتقققي تتسقققبم فقققي عشقققوء عقققدم االتسقققاق فقققي القيقققاس أو اإل

ويسقققمذ بتقققبخير معققققو  شقققريطة أن تحقققدد كققق  معاملقققة بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققال  ال قققاتئ  أو 
 المبدتئي باا، وفي ذل  الوقت أية معامالت متبقية يتوق  حدوثاا.  عترافاإل العجز ععد

 
ات الماليقة التقي تتسقبم فقي عشقوء لتزامليس من المقبو  فقط تحديد بع  األصو  المالية واإل   19تطبيق

عدم االتساق أعاا بالقيمة العادلة مقن خقال  ال قاتئ  أو العجقز إذا كقان إجقراء ذلق  ال يزيقد أو 
إلققى حققد كبيققر مققن عققدم االتسققاق، وبققذل  ال يققعجم ععقق  معلومققات أكثققر مالتئمققة،  يققر أعقق  يقلقق  

ات الماليققة المماثلققة لتزامقسقيكون مقبققواًل تحديقد فقققط بعضقًا مققن عقدد مققن األصقو  الماليققة أو اإل
إذا كان إجراء ذل  يحقق تخ يضًا كبيرًا )ومقن المحتمق  تخ يضقًا اكبقر مقن التحديقدات األخقر  

( فققققي عققققدم االتسققققاق، فعلققققى سققققبي  المثققققا  لع تققققر  أن المعشققققبة لاققققا عققققدد مققققن المسققققموا باققققا
وحدة عملة وعدد مقن األصقو  الماليقة المماثلقة مققدارها  1177ات المالية المماثلة تبلغ لتزاماإل
وحققدة عملققة، ولكققن يققتم قياسققاا علققى أسققاس مختلققف، يمكققن للمعشققبة أن تخ قق  إلققى حققد  47

المبدتئي جمي  األصو  ولكقن فققط  عترافن عحدد ععد اإلببتساق في القياس إلكبير من عدم ا
وحققدة عملققة( أعاققا  44ات فرديققة مجموعاققا الكلققي إلتزامققات )علققى سققبي  المثققا  لتزامققبعقق  اإل
،  يققر أعقق  عنققرًا ألن التحديققد بالقيمققة العادلققة مققن العادلققة مققن خققال  ال ققاتئ  أو العجققزبالقيمققة 

                                                           

 .في هذا المعيار المبالغ العقدية مقيمة "بوحدات عملة" ١
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ى األداة المالية بكاملاا فإع  يجقم علقى المعشقبة خال  ال اتئ  أو العجز يمكن تطبيق  فقط عل
 لتقزامواحد أو أكثر بكاملق ، وال يمكعاقا أن تحقدد إمقا ععصقرًا مقن اإل إلتزامفي هذا المثا  تحديد 

)علققى سققبي  المثققا  التغيققرات فققي القيمققة التققي تعققز  فقققط لمخققاطرة واحققدة، مثقق  التغيققرات فققي 
 .  لتزام( من اإلسعر فاتئدة مرجعي( أو عسبة )أ  عسبة متئوية

 
ات الماليىىة أو يليامىىا تىىدار لتاامىى(: مجمواىىة مىىن ا اىىول الماليىىة أو اإل 2)ب() 01الفقىىرة 

   إيتثماروأداؤها يقيس ال  أيا  القيمة العادلة حيب إدارة مخاطرة موثقة أو إيتراتيجية 
 

لماليقققة أو كليامقققا ات التزامقققيمكقققن للمعشقققبة أن تقققدير وتققققيم مجموعقققة مقققن األصقققو  الماليقققة واإل   13تطبيق
بطريقققة بحيققر أن قيققاس المجموعققة بالقيمققة العادلققة مققن خققال  ال ققاتئ  أو العجققز يققؤد  إلققى 
معلومات أكثر مالتئمة، والتركيز في هذد الحالة هو على الطريقة التي تدير وتقيم باقا المعشقبة 

 األداء، وليس على طبيعة األدوات المالية. 
 

 إسقتخدامى يمكن تحقيق هذد الحالة، وفقي جميق  األحقوا  يمكقن للمعشقبة تبين األمثلة التالية مت   14تطبيق
ات مالية بالقيمة العادلة من خقال  ال قاتئ  أو العجقز إلتزامهذد الحالة لتحديد أصو  مالية أو 

 (.9)م() 17فقط إذا حققت المبدأ في ال قرة 
طبيعققة  أو أن تكققون  إتئتمققانالمعشققبة هققي معنمققة مبتدتئققة أو صققعدوق مشققتر  أو وحققدة  (أ)

فققي األصققو  الماليققة باققدف الققربذ مققن إجمققالي عاتئققدها علققى  سققتثمارعملاققا مشققاباة لإ
شققك  فاتئققدة أو أربققاا أسققام أو توزيعققات مشققاباة والتغيققرات فققي القيمققة العادلققة، ويسققمذ 

ومعيقار المحاسقبة القدولي فقي القطقاع العقام  0معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ات مقققن عطاقامقققا شقققريطة أن يقققتم قياسقققاا بالقيمقققة العادلقققة مقققن مار سقققتثسقققتثعاء هقققذد اإلإ 8

خققققال  ال ققققاتئ  أو العجققققز، ويمكققققن للمعشققققبة تطبيققققق ع ققققس السياسققققة المحاسققققبية علققققى 
ات األخققر  التققي تققدار علققى أسققاس إجمققالي العاتئققد ولكققن تبثيرهققا علياققا  يققر سققتثمار اإل

ولي فققي القطققاع ات ألن تكققون ضققمن عطققاق معيققار المحاسققبة الققدسققتثمار كققاف لاققذد اإل
 .8أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  0العام 

لتزامققالمعشققبة لاققا أصققو  ماليققة و  (ب) ات ماليققة تتشققار  فققي مخققاطرة واحققدة أو أكثققر، وهققذد اد
المخققاطر تققدار وتقققيم علققى أسققاس القيمققة العادلققة حسققم سياسققة موثقققة إلدارة األصققو  

ة أصقدرت "معتجقات مايكلقة" تحتقو  علقى ات، وقد يكون المثا  على ذل  معشبلتزامواإل
 إسققتخداممشقتقات ضققمعية متعققددة وتققدير المخققاطر العاجمقة علققى أسققاس القيمققة العادلققة ب

مققزية مققن أدوات ماليققة مشققتقة و يققر مشققتقة، ومققن الممكققن أن يكققون المثققا  علققى ذلقق  
المعشقققبة التقققي تصقققدر قروضقققًا ذات سقققعر فاتئقققدة ثابقققت وتقققدير مخقققاطرة ال اتئقققدة المرجعيقققة 

 مزية من أدوات مالية مشتقة و ير مشتقة.  إستخدامب
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المعشققبة شققركة تققبمين تملقق  مح نققة أصققو  ماليققة وتققدير هققذد المح نققة مققن أجقق  زيققادة  (ج)
إجمالي دخلاقا )أ  ال اتئقدة أو أربقاا األسقام والتغيقرات فقي القيمقة العادلقة( وتققيم أداءهقا 

ات محققددة أو إلتزامققدعم بالمح نققة لقق حت ققانبعققاءًا علققى هققذا األسققاس، ومققن الممكققن اإل
ذا تققم اإل ات إلتزامققبالمح نققة لققدعم  حت ققانصققافي األربققاال حقققوق الملكيققة أو كليامققا، واد

( للصو  بغق  العنقر عمقا إذا 9)م() 17محددة فإع  يمكن تحقيق الشرط في ال قرة 
ات علققى أسققاس القيمققة العادلققة، والشققرط لتزامققكاعققت شققركة التققبمين كققذل  تققدير وتقققيم اإل

( يمكقن تحقيققق  ععقدما يكققون هقدف شققركة التقبمين زيققادة إجمققالي 9)م( ) 17قققرة فقي ال 
العاتئد علقى األصقو  علقى المقد  األطقو  حتقى ولقو كاعقت المبقالغ المدفوعقة ألصقحام 
العقود المشاركة تعتمد على عوام  أخقر  مثق  مبلقغ المكاسقم المحقققة فقي فتقرة اقصقر 

 لتصرف شركة التبمين.  )على سبي  المثا  سعة واحدة( أو أعاا خاضعة
 

كمققا ورد أعققالد يعتمققد هققذا الشققرط علققى الطريقققة التققي تققدير وتقققيم باققا المعشققبة أداء مجموعققة   14تطبيق 
األدوات الماليقققة التقققي هقققي موضققق  االعتبقققار، وتبعقققًا لقققذل  )مققق  مراعقققاة متطلقققم التحديقققد ععقققد 

لقققة مقققن خقققال  ال قققاتئ  أو المبقققدتئي( فقققإن المعشقققبة التقققي تحقققدد األدوات الماليقققة العاد عتقققرافاإل
العجققز بعققاءًا علققى هققذا الشققرط علياققا أن تحققدد كققذل  كافققة األدوات الماليققة المؤهلققة التققي تققدار 

 وتقيم معًا. 
 

إن مسققتعدات إسقققتراتجية المعشقققبة ليسقققت بحاجقققة أن تكققون شقققاملة ولكقققن يجقققم أن تكقققون كافيقققة    12تطبيق
ليسققت مطلوبققة لكقق  بعققد فققرد  ولكققن (، وهققذد المسققتعدات 9)م( ) 17إلناققار االمتثققا  لل قققرة 

مققن الممكققن أن تكققون علققى أسققاس المح نققة، فعلققى سققبي  المثققا  إذا كققان أداء العنققام اإلدار  
مقققيم  اكمققا هققو معتمققد مققن قبقق  مققون ي اإلدارة الرتئيسققين يناققر بوضققوا أن أداءهقق –لمعشققبة 

 17 قققققرة علققققى أسققققاس إجمققققالي العاتئققققد فإعقققق  ال تطلققققم مسققققتعدات أخققققر  إلناققققار االمتثققققا  لل
     (. 9)م()

 

 سعر ال اتئدة ال عا 
. المتكبقدة تئتمقانيتم فقي بعق  الحقاالت شقراء األصقو  الماليقة بخصقم كبيقر يعكقس خسقاتئر اإل  10تطبيق 

فقي التقدفقات العقديقة المققدرة ععقد حسقام  المتكبقدة هقذد تئتمقانبشقم  خسقاتئر اإل آتوتقوم المعشق
 سعر ال اتئدة ال علي.

 
عقققاط مدفوعققة أو ، و ، تقققوم المعشققبة عمومققًا بإط ققاء أ  رسققومال عالققةيقققة ال اتئققدة ععققد تطبيققق طر   18تطبيق 

والعققالوات أو الخصققومات األخققر  المشققمولة فققي حسققام سققعر  ،تكققاليف المعاملققةو مقبوضققة، 
أقصقر إذا  زمعيقة فتقرة إسقتخدام. وعلقى كق  حقا ، يقتم للداةالعمر المتوق   خال ال اتئدة ال علي 

تكققاليف أو العقققاط المدفوعققة أو المقبوضققة، أو لتققي تققرتبط باققا الرسققوم، كاعققت هققذد هققي ال تققرة ا
المتغيقر الحقا  ععقدما يقتم إعقادة تسقعير  وهق اكقون هقذيالعالوات أو الخصومات. و أو المعاملة 

العققالوات أو أو تكققاليف المعاملققة أو العقققاط المدفوعققة أو المقبوضققة، أو الرسققوم، الققذ  يققرتبط ب
المتوققق  لققلداة. وفققي مثقق  هققذد الحالققة،  سققتحقاقق قبقق  تققاري  اإلالخصققومات إلققى أسققعار السققو 

تقاري  إعقادة التسقعير. علقى سقبي  المثقا ، إذا  التقي تلقيتكون فترة اإلط اء المالتئمة هي ال تقرة 
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علققى األداة  التققي اسققتحقتسققعر عققاتئم يعكققس ال اتئققدة ذات كاعققت العققالوة أو الخصققم علققى أداة 
أو التغيقرات فقي أسقعار السقوق معقذ إعقادة تحديقد سقعر ال اتئقدة  معذ أن تم دف  ال اتئدة آخر مقرة،

العققاتئم إلققى أسققعار السققوق، يققتم إط ققاؤد إلققى التققاري  الالحققق الققذ  يققتم فيقق  إعققادة تحديققد سققعر 
تققاري   التققي تلققي  ترةالال اتئققدة العققاتئم إلققى أسققعار السققوق. وهققذا ألن العققالوة أو الخصققم تققرتبط بقق

ل  التاري ، يقتم إعقادة تحديقد المتغيقر القذ  تقرتبط بق  العقالوة أو إعادة تحديد ال اتئدة ألع ، في ذ
العقالوة أو الخصقم عقن التغيقر  عتجقتإذا لكقن أسعار ال اتئدة( إلى أسقعار السقوق.  أ الخصم )

التققي لققم يققتم المتغيققرات األخققر   أوفققي األداة،  دعلققى السققعر العققاتئم المحققد تئتمققاناإل توزيقق  فققي
 العمر المتوق  للداة.  خال ق، يتم إط اؤها إلى أسعار السو إعادة تحديدها 

 
 الققدور  إعققادة التقققدير يققؤد لسققعر العققاتئم، ذات اات الماليققة لتزامققبالعسققبة للصققو  الماليققة واإل  12تطبيق 

سعر ال اتئقدة ال علقي.  إلى تغييرالسوق في  اتئدة الللتدفقات العقدية لعكس التحركات في أسعار 
ذا تم اإل عقاتئم بشقك  أولقي بمبلقغ يسقاو  المبلقغ ذو سقعر مقالي  إلتقزامو أببصق  مقالي  عتقرافواد
عققادة تقققدير دفعققات إل فققال يكققون، سققتحقاقلقققب  أو مسققتحق الققدف  ععققد اإلامسققتحق  األصققلي

 .  لتزامأثر هام على المبلغ المسج  للص  أو اإل عادة أ ال اتئدة المستقبلية 
 

تعققد  المبلققغ  فإعاققاالمقبوضققات، أو لمققدفوعات ة باالخاصققإذا قامققت المعشققبة بمراجعققة تقققديراتاا   97تطبيق 
األدوات الماليقة( لقتعكس التقدفقات مقن المقالي )أو مجموعقة  لتزامالمسج  للص  المالي أو اإل

ة حسام المبلغ المسج  من خال  حسقام القيمقة ب. وتعيد المعشوالمعقحةالعقدية المقدرة ال علية 
سقققعر ال اتئقققدة ال علقققي األصقققلي لقققلداة الماليقققة أو، بققققدرة الحاليقققة للتقققدفقات العقديقققة المسقققتقبلية الم

 عتقراف. ويقتم اإل173لل ققرة  وفققاً ععدما يكون ذل  ققابال للتطبيقق، سقعر ال اتئقدة ال عقا  المقعقذ 
ف فققي ال ققاتئ  أو العجققز. إذا تمققت إعققادة تصققعيف أصقق  و دخقق  أو مصققر بالتعققدي  علققى أعقق  

عشقبة تققديراتاا للعققد المسقتقبلي القذ  يقتم تلقيق  وزادت الم 48أو  40أو  44لل ققرات  وفققاً مالي 
بتققبثير تلقق  الزيققادة كتعققدي   عتققرافعتيجققة للقابليققة المتزايققدة لققذل  العقققد الققذ  يققتم تلقيقق ، سققيتم اإل

على سعر ال اتئدة ال عا  من تاري  التغييقر فقي التققدير بقدال معق  كتعقدي  علقى المبلقغ المسقج  
 للص  بتاري  التغيير في التقدير. 

 

 المشتقات 
من األمثلة العموذجيقة علقى المشقتقات العققود المسقتقبلية والعققود اوجلقة، وعققود الخيقار وعققود    91تطبيق

أو عققدد مققن األسققام، أو ، وهققو مبلققغ مققن العملققة، إسققميالمبادلققة. ويكققون للمشققتقة عققادة مبلققغ 
لقى كق  حقا ، ال عدد من وحدات الوزن أو الحجم أو الوحقدات األخقر  المحقددة فقي العققد. وع
فققي بدايققة  سققميتقتضققي األداة المشققتقة مققن المالقق  أو الكاتققم أن يسققتثمر أو يقققب  المبلققغ اإل

دفعقققة ثابتقققة أو دفققق  مبلقققغ يمكقققن أن تسقققديد ، يمكقققن أن تقتضقققي المشقققتقة وكخيقققار بقققدي العققققد. 
( عتيجققة بعقق  األحققدار ذات الصققلةيتغيققر )لكققن لققيس بشققك  تعاسققبي مقق  التغيققر فققي البعققود 

 عقققد معققين. علققى سققبي  المثققا ، يمكققن أن يقتضققي سققميبققالمبلغ اإل  يققر المرتبطققةقبلية المسققت
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فققي المعققرو  بققين بعققو  لعققدن ال اتئققدة وحققدة عملققة إذا ازداد سققعر  910777بقيمققةدفعققة ثابتققة 
 سققميمشقتقة ر ققم أن المبلققغ اإلالعقققد عقطقة أساسققية. ويعتبققر مثق  هققذا  177سقتة أشققار بمقققدار

 محدد.   ير
 

جمققالي مققن علققى أسققاس اإلتم تسققويتاا يققيشققم  تعريققف المشققتقة فققي هققذا المعيققار العقققود التققي    99تطبيق
يمكقن أن يكقون و لشقراء أداة ديقن ذات سقعر ثابقت(.  أجق )مقثاًل عققد  بعد ذو صلة تسليمخال  

لمعشبة عقد لشراء أو بي  بعقد  يقر مقالي يمكقن تسقويت  بصقافي العققد أو أداة ماليقة أخقر  د  ال
عة بسققعر ثابققت فققي تقققاري  لعقققد لشققراء أو بيقق  سقق تبققاد  األدوات الماليققة )مققثالً  أو مققن خققال 

مستقبلي(. ويكون مث  هقذا العققد ضقمن عطقاق هقذا المعيقار إال إذا كقان ققد تقم إبرامق  وال يقزا  
 سقققتخدامالبيققق  أو اإل أو لمتطلبقققات الشقققراء وفققققاً البعقققد  يقققر المقققالي  تسقققليم بققق  لغقققر حت نقققًا م  

 (.  2-4ال قرات  أعنرلمعشبة )باالخاصة  المتوقعة
 

للعقواع  ممقا ي طلقم أقق أولقي  إسقتثمارإحد  السقمات المحقددة للمشقتقة هقي أن لاقا صقافي إن     93تطبيق
األخققر  مققن العقققود التققي يتوققق  أن يكققون لاققا اسققتجابة مشققاباة للتغيققرات فققي عوامقق  السققوق. 

المطلققوم للحصققو  علققى  تثمارسققعقققد الخيققار ذلقق  التعريققف ألن العققالوة أققق  مققن اإل ويسققتوفي
مبادلقة العملقة التقي تقتضقي تبقاداًل  وتسقتوفيالتقي يقرتبط باقا الخيقار.  ذات الصلةالمالية  ةاألدا 

أولققي  إسققتثمارأوليققًا للعمققالت المختل ققة ذات القققيم العادلققة المتسققاوية التعريققف ألن لاققا صققافي 
 ص ر. قيمت 

 
وتقاري   التجقارةسقعر ثابقت بقين تقاري  ذو  إلتقزامأو البيق   فقي الشقراءيعشب عن الطريقة المعتادة     94تطبيق

بداة كققبق   عتقراففقال يقتم اإل ،لتقزامالقصقيرة لإ المققدةبسقبم  لكقنتعريقف المشقتقة.  يلبقيالتسقوية 
 أعنقرعققود )المحاسبة خاصة لمث  هقذد  على المعيارهذا  يعصمالية مشتقة. وبداًل من ذل ، 

   (."01تطبيق – 28و"تطبيق 47ال قرات 
 

 وتتضققمنفققي العقققد.  عققينطققرف م ال تخققصيشققير تعريققف المشققتقة إلققى متغيققرات  يققر ماليققة    94تطبيققق
درجات الحققرارة فققي مديعققة لقق اخسققاتئر الققزالز  فققي معطقققة معيعققة ومؤشققر ل امؤشققر المتغيققرات هققذد 

فقققي العقققد حققدور أو عقققدم  معققينطققرف  التققي تخقققصمعيعققة. وتشققم  المتغيققرات  يقققر الماليققة 
التغيقر فقي القيمقة  ويكقونفقي العققد.  عقينطقرف مخقاص بأصقاًل  دمريقأو  يضقرحدور حريق 

بالمالق  إذا كاعقت القيمقة العادلقة ال تعكقس فققط التغيقرات فقي خاصقًا العادلة ألص   ير مقالي 
أيضققًا نققروف األصقق   يققر تعكققس مققالي( بقق  المتغيققر الاألصققو  ) تلقق أسققعار السققوق لمثقق  

المالي(. على سبي  المثا ، إذا كاعت ضقماعة القيمقة  المالي المحدد المحت ن ب  )المتغير  ير
لسققيارة، فققإن لنققروف الماديققة ال ات فققيتغيققر ال ةلمخققاطر  الك يقق المتبقيققة لسققيارة محققددة تعققر  

 مال  السيارة. ب خاصاً القيمة المتبقية يكون تل   التغير في
 

                                                           

 .في هذا المعيار المبالغ العقدية مقيمة "بوحدات عملة" ٢
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 تكاليف العمليات
)بمققا فققي ذلقق  المققون ين الققذين  للققوكالءدفوعققة تشققم  تكققاليف المعاملققة الرسققوم والعمققوالت الم  92تطبيققق

 الوكقاالتمقن قبق   والرسقومالسماسرة والتجقار، و المستشارين و يقومون بدور معدوبي المبيعات(، 
عقق . وال تشقم  تكقاليف المعاملقة عقالوات الضراتئم ورسوم و األوراق المالية،  وأسواقالتعنيمية 

 .   حت اناإليف اإلدارية الداخلية أو تكاليف تكاليف التموي  أو التكالأو أو خصومات الدين، 
 

 ات المالية المحت ن باا للمتاجرةلتزاماألصو  المالية واإل
 

تعكقققس المتققققاجرة عمومققققًا الممارسقققة العشققققطة والمتكققققررة فقققي الشققققراء والبيقققق ، وت سققققتخدم األدوات    90تطبيق
بقققات قصقققيرة األجققق  فقققي الماليقققة المحقققت ن باقققا للمتقققاجرة عمومقققًا باقققدف توليقققد األربقققاا مقققن التقل

 األسعار أو هامش أرباا التاجر. 
 

 -ات المالية المحت ن باا للمتاجرة:لتزامتشم  اإل  98تطبيق
 على أعاا أدوات تحوط؛ تتم محاسبتااالتي ال  ةات المشتقإلتزام (أ)

األصو  المالية المقترضة من قب  المعشبة التي تبيق  األصقو   التعاقدية بتسليمات لتزاماإل (م)
 تمتلكاا بعد؛  لكن لمة التي استقرضتاا المالي

أداة ديقن مثق  القريقم ) المسقتقب بعيقة إعقادة شقراتئاا فقي  تكبقدهاتم يقات المالية التي لتزاماإل (ج)
القريققم اعتمققادًا علققى  المسققتقب مققرة أخققر  فققي  ةالم صققدر المعشققاة شققترياا تمسقعرة يمكققن أن 

 العادلة(؛ و  قيمتااالتغيرات في 

لتققي هققي جققزء مققن مح نققة أدوات ماليققة محققددة يققتم إدارتاققا معققًا والتققي ات الماليققة التزامققاإل (د)
 .  ج دلي  على عمط حدير لجعي األرباا قصيرة األ يوجد بشبعاا

 
علققى  لتقزاماإلذلق  ال تجعق  بحقد ذاتاققا مقن  أعشققطة المتقاجرةتمويق  ل لتقزاماإل إسقتخدامحقيققة إن 

 .  أع  محت ن ب  للمتاجرة
 

 ستحقاقى تاري  اإلات المحت ن باا حتستثمار اإل
فقي أصق   سقتحقاقمعقين حتقى تقاري  اإل إسقتثمارب حت قانال يكون لد  المعشبة عية إيجابية باإل   92تطبيق

 -ثابت إذا: إستحقاقمالي ذو تاري  
 مدة  ير محددة؛ لباألص  المالي  حت انكاعت المعشبة تعو  اإل (أ)

 يقققر متكقققرر ولقققم يكقققن كاعقققت المعشقققاة مسقققتعدة لبيققق  األصققق  المقققالي )إال إذا عشقققب وضققق   (م)
 ستجابة للتغيرات في أسعار ال اتئدة في إ( على عحو معقو  ة التعبؤ ب بباستطاعة المعش
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ات البديلققققة سققققتثمار التغيققققرات فققققي تققققوفر اإلأو ، السققققيولةحاجققققات أو ، أو المخققققاطر السققققوق
فقي مخقاطر العملقة  اتالتغيقر أو  ،التغيرات في مصقادر وشقروط التمويق  أو ،علياا عاتئدالو 

 جعبية؛ أو األ

تقق  مققن تكل  إلققى حققد كبيققر أققق تسققوية األصقق  المققالي بمبلققغ  ةلم صققدر كققان يحققق للمعشققبة ا (ج)
 .  المط بة

 

المحققت ن بقق  حتققى  سققتثماريمكققن ألداة الققدين ذات سققعر ال اتئققدة المتغيققر أن تسققتوفي معققايير اإل  37تطبيققق
حت ن باا حتقى تقاري  ات مإستثمار . وال يمكن ألدوات حقوق الملكية أن تكون ستحقاقتاري  اإل

 يقر محقدد )مثق  األسقام العاديقة( أو ألن المبقالغ التقي يمكقن أن  إما ألن لاا عمقراً  ستحقاقاإل
يسققققتلماا المالقققق  يمكققققن أن تتغيققققر بطريقققققة ال يمكققققن تحديققققدها مسققققبقًا )مثقققق  خيققققارات األسققققام 

تققى تققاري  ات المحققت ن باققا حسققتثمار والضققماعات والحقققوق المماثلققة(. وفيمققا يتعلققق بتعريققف اإل
الثابتقة تععقي أن االت قاق  سقتحقاق، فإن الدفعات الثابتة أو القابلة التحديد وتقواري  اإلستحقاقاإل

التعاقد  يحقدد مبقالغ وتقواري  القدفعات للمالق ، مثق  ال اتئقدة ودفعقات المبلقغ األصقلي. وال تمعق  
تقققاري  المخقققاطر الجوهريقققة لعقققدم القققدف  تصقققعيف األصققق  المقققالي علقققى أعققق  محقققت ن بققق  حتقققى 

طالمقققا أن دفعاتققق  التعاقديقققة ثابتقققة أو قابلقققة للتحديقققد وطالمقققا يقققتم اسقققتي اء المعقققايير  سقققتحقاقاإل
األخققر  لققذل  التصققعيف. إذا كاعققت شققروط أداة الققدين الداتئمققة تققعص علققى دفعققات فاتئققدة ل تققرة 

ألعقق  ال  سققتحقاق يققر محققددة، ال يمكققن تصققعيف األداة علققى أعاققا محققت ن باققا حتققى تققاري  اإل
 .  إستحقاقتاري   يوجد

 
سقتدعاء مقن قبق  المعشقبة الم صقدرة علقى ير تصقعيف األصق  المقالي القابق  لإستي اء معقايإيتم   31تطبيق

بق  حتقى  حت قانإذا كقان المالق  ققادرًا ويعقو  اإل سقتحقاقمحقت ن بق  حتقى تقاري  اإل إستثمارأع  
المسقج  بشقك  جقوهر .  ويمكعق  اسقترداد كامق  مبلغق  سقتحقاقيتم استدعاؤد أو حتى تقاري  اإل

قق  ببسققاطة مققن   إسققتحقاقإن خيققار الشققراء الخققاص بالمعشققبة الم صققدرة، إذا تمققت ممارسققت ، ي عج 
األصقق . لكققن إذا كققان األصقق  المققالي قققابال لالسققتدعاء علققى أسققاس يمكققن أن يعققتة ععقق  عققدم 

ى استرداد المال  لكام  مبلغق  المسقج  بشقك  جقوهر ، فقال يمكقن تصقعيف األصق  المقالي علق
. وتقدرس المعشقبة أ  عقالوة مدفوعقة وتكقاليف معاملقة سقتحقاقمحقت ن بق  حتقى اإل إستثمارأع  

 مرسملة في تحديد ما إذا كان يتم استرداد المبلغ المسج  بشك  جوهر . 
 

إن األصقق  المققالي القابقق  للتققداو  )أ  يحققق للمالقق  أن يطلققم مققن المعشققبة الم صققدرة تسققديد أو    39تطبيق
محقت ن بق   إسقتثمار( ال يمكقن تصقعي   علقى أعق  سقتحقاقالمقالي قبق  تقاري  اإلاسترداد األص  
ألن الدف  لخاصية خيار البيق  المسقتقبلي فقي األصق  المقالي ال يعسقجم  ستحقاقحتى تاري  اإل

 .  ستحقاقباألص  المالي حتى تاري  اإل حت انم  إبداء العية اإل
 

القيمقة العادلقة قياسقًا أكثقر مالتئمقة مقن التكل قة المط قبة.  بالعسبة لمعنم األصو  المالية، تعتبقر   33تطبيق
سقتثعاءا، ولكقن فققط إذا كقان لقد  المعشقبة إ سقتحقاقويعتبر تصعيف المحت ن ب  حتى تاري  اإل

. وععققدما تثيققر تصققرفات سققتحقاقحتققى تققاري  اإل سققتثمارباإل حت ققانعيققة إيجابيققة وقققدرة علققى اإل
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، سققتحقاقات حتققى تققاري  اإلسققتثمار بمثقق  هققذد اإل حت ققانالمعشققبة شققكوكًا بشققبن عيتاققا وقققدرتاا اإل
 ستثعاء ل ترة معقولة من الزمن. إلا إستخدام 17تمع  ال قرة 

 
حتمققا  مثقق  السققطو علققى بعقق  أو حققدر مشققاب  إلال يمكققن للمعشققبة أن تقققيم حققدثًا كارثيققًا بعيققد ا   34تطبيق

 حت قققانيقققة وققققدرة علقققى اإليقققؤثر علقققى شقققركة التقققبمين فقققي تحديقققد مقققا إذا كقققان لقققدياا عيقققة إيجاب
 .ستحقاقحتى تاري  اإل ستثمارباإل

 
وبالتقالي لقن تثقار  –17أن تحقق الشرط الوارد في ال ققرة  ستحقاقيمكن للمبيعات قب  تاري  اإل   34تطبيق

و إذا كقان مقن  - سقتحقاقات أخر  حتى تاري  اإلإستثمار ب حت اناألستئلة حو  عية المعشبة اإل
   -من التالي: الممكن أن ت عسم إلى أ 

لقيس بالضقرورة أن . علقى سقبي  المثقا ، ةالم صقدر المالية للمعشقبة مالءة الفي  كبيرتدهور  (أ)
مقن قبق  وكالقة تصقعيف خارجيقة  تئتمقاناإل فقي مقالءة إعخ ا  معيعة تتب عملية بي  تثير 

إذا قققدم  سققتحقاقات األخققر  حتققى تققاري  اإلسققتثمار باإل حت ققانحققو  عيققة المعشققاة اإل شققكوكاً 
علياقا  التقي ي حكقم ةالم صقدر الماليقة للمعشقبة مالءة الفي  كبيردلياًل على تدهور  خ ا عاإل

، إذا وعلقققى عحقققو مماثققق األولقققي.  عتقققرافععقققد اإل تئتمقققاناإل مقققالءةإلقققى  الرجقققوعمقققن خقققال  
فقققققي تلققققق   ات، فقققققإن التغيقققققر المخقققققاطرلتقيقققققيم داخليقققققة تصقققققعي ات تسقققققتخدم المعشقققققبة  كاعقققققت

 كبيقرتقدهور  القدياكقان  التقي المعشقآت المصقدرةتحديقد  سقاعد فقيتقد  الداخليةالتصعي ات 
 الداخليققققةة فققققي تعيقققين التصقققعي ات بالمعشققق يققققدم مقققعاة، شققققريطة أن تئمتاقققا الماليقققةفقققي مال

يققققة تئتماعوالتغيققققرات فققققي تلقققق  التصققققعي ات قياسققققًا موثوقققققًا ومعسققققجمًا وموضققققوعيًا للجققققودة اإل
ذا كققان هعققا  دليقق  علققى الخاصققة بالمعشققآت المصققدرة قيمققة األصقق  المققالي  ا إعخ قق. واد

 .  هاماً  المالية التدهور في المالءة كثيرًا ما يعتبر(، 28 و 20 تانال قر  أعنر)

ال اتئقدة  مقنتغير في قاعون الضريبة يلغي أو يقل  بشك  جوهر  وضق  اإلع قاء الضقريبي  (م)
)ولكقن لقيس تغيقرًا فقي ققاعون الضقريبة  سقتحقاقالمحت ن ب  حتى تقاري  اإل ستثماراإل على
 معدالت الضريبة الاامشية المطبقة على إيراد ال اتئدة(.  ذيعق

 تقتضققي( معققين أو عمليققة تصققرف رتئيسققية )مثقق  بيقق  قطققاعرتئيسققية معشققبة  إعققدماجعمليققة  (ج)
للمحافنقققة علقققى وضققق   سقققتحقاقات المحقققت ن باقققا حتقققى تقققاري  اإلسقققتثمار بيققق  أو عقققق  اإل

 أنة )ر قققم بالمعشققة بالخاصقق تئتمققانمخققاطر سققعر ال اتئققدة الموجققودة أو سياسقققة مخققاطر اإل
مح نتاقققا  فقققيالتغيقققرات  إال أنضقققمن سقققيطرة المعشقققبة، يقققق  المعشقققبة هقققو حقققدر  إعقققدماج

يمكقن  تئتمقانية للمحافنة على وض  مخاطر سعر ال اتئدة أو سياسقة مخقاطر اإلستثمار اإل
 وليست متوقعة(.  مترتبةأن تكون عتيجة 

ًا إسققتثمار وهر  إمققا مققا يشققك  تغيققر فققي المتطلبققات القاعوعيققة أو التعنيميققة يعققد  بشققك  جقق (د)
ات، يققققؤد  بالتققققالي إلققققى أن سققققتثمار مسققققموحًا بقققق  أو الحققققد األعلققققى ألعققققواع معيعققققة مققققن اإل

 .  ستحقاقالمحت ن ب  حتى تاري  اإل ستثمارتتصرف المعشبة باإل

المعشقبة مقن  تقلقصؤد  إلقى أن يقلصعاعة لفي متطلبات رأس الما  التعنيمي  كبير(  تزايد ه ) 
 .  ستحقاقات المحت ن باا حتى تاري  اإلستثمار من خال  بي  اإل احجم عملياتا
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المسقتخدمة  سقتحقاقات المحت ن باا حتقى تقاري  اإلستثمار تزايد كبير في حجم مخاطر اإل (و)
 أل را  رأس الما  التعنيمي المبعي على المخاطر. 

 
فقي  سقتحقاقتقاري  اإل معقين حتقى إسقتثمارب حت قانال يكون لد  المعشبة قدرة واضقحة علقى اإل  32تطبيق

 -ثابت إذا: إستحقاقأص  مالي ذو تاري  

حتقققى تقققاري   سقققتثمارتمويققق  اإل لالسقققتمرار فقققيماليقققة متقققوفرة  مقققواردلقققم يكقققن لقققد  المعشقققبة  (أ)
 ؛ وستحقاقاإل

باألصقق  المققالي  حت ققانتحققبط عيتاققا اإل قيققود أخققر أو قاتئمققة كاعققت خاضققعة لقيققود قاعوعيققة  (م)
المعشقاة الخقاص ب الشقراءخيقار  أن يقؤد  يس بالضقرورةإال أعق  لق. )سقتحقاقحتى تاري  اإل

 - سقققتحقاقباألصققق  المقققالي حتقققى تقققاري  اإل حت قققانعيقققة المعشقققبة اإل إلقققى إحبقققاط ةالم صقققدر 
 (.  "31ة "تطبيقال قر  أعنر

 

" إلقى أعق  32تطبيقق -92تلق  المقذكورة فقي ال ققرات "تطبيقق  يمكن أن تشير النروف باسقتثعاء   30تطبيق
 .ستحقاقحتى تاري  اإل ستثمارباإل حت انية إيجابية أو قدرة على اإلليس لد  المعشبة ع

 
لققيس فقققط ععققد  سققتحقاقاتاا حتققى تققاري  اإلإسققتثمار ب حت ققانت قققي م المعشققبة عيتاققا وقققدرتاا علققى اإل   38تطبيق

 األولي بتل  األصو  المالية، ب  أيضًا في عااية ك  فترة إعداد تقارير الحقة.  عترافاإل
 

 ذمم المديعةالقرو  وال
إن أ  أصقققق  مققققالي  يققققر مشققققتق ذو دفعققققات ثابتقققة أو قابلققققة للتحديققققد )بمققققا فققققي ذلقققق  أصققققو   32تطبيقققق 

ات فققي أدوات الققدين، والوداتئقق  المحققت ن باققا فققي سققتثمار القققرو ، والققذمم المديعققة التجاريققة، واإل
تقققم  البعققو ( يمكقققن أن يسقققتوفي تعريقققف الققققرو  والقققذمم المديعقققة. إال أن األصققق  المقققالي القققذ 

"( ال يكقون مقؤهاًل للتصقعيف 173تسعيرد في سوق عشط )مث  أداة الدين، أعنر ال ققرة "تطبيقق 
كققققر  أو ذمقققم مديعقققة. ويمكقققن تصقققعيف األصقققو  الماليقققة التقققي ال تسقققتوفي تعريقققف الققققرو  

إذا حقققت شقروط ذلق   سقتحقاقات محقت ن باقا حتقى تقاري  اإلإسقتثمار والذمم المديعة على أعاقا 
األولققققي  عتققققراف"(. ععققققد اإل38تطبيققققق - 92وال قققققرات "تطبيققققق 17ال قققققرة  التصققققعيف )أعنققققر

باألص  لمالي القذ  يقتم تصقعي   خالفقًا لقذل  علقى أعق  ققر  أو ذمقم مديعقة، يمكقن أن تحقددد 
المعشبة على أع  أص  مالي بالقيمة العادلة من خقال  ال قاتئ  أو العجقز، أو علقى أعق  متقوفر 

 برسم البي .
 

 (01-00)الفقرات المشتقات الضمنية 
معلققن أو محققدد مسققبقًا ويمثقق  حصققة متبقيققة فققي  إسققتحقاقإذا لققم يكققن للعقققد األساسققي تققاري     47تطبيق

تخققص أداة حقققوق ملكيققة،  قتصققاديةصققافي أصققو  المعشققبة، ععدتئققذ تكققون سققمات  ومخققاطرد اإل
 س وتحتاج المشتقة الضمعية ألن يكون لاا سمات صافي األصو ل حقوق الملكيقة مرتبطقة بقع

المعشققبة لكققي يعنققر إلياققا علققى أعاققا ذات عالقققة وثيقققة. إذا لققم يكققن العقققد األساسققي أداة حقققوق 
تخققص أداة ديققن  قتصققاديةملكيققة ويلبققي تعريققف األداة الماليققة، ععدتئققذ تكققون سققمات  ومخققاطرد اإل

 معيعة. 
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عققد مبادلقة يتم فص  المشتقة الضمعية التي ال تعطو  على خيقار )مثق  عققد أجق  ضقمعي أو   41تطبيق
ضقمعي( عققن عقققدها األساسقي علققى أسققاس شقروطاا الجوهريققة المعلعققة أو الضقمعية لكققي يعققتة 

األولقي. ويققتم فصقق  المشققتقة  عتققرافعقن ذلقق  حصققولاا علقى قيمققة عادلققة بقيمققة صق ر ععققد اإل
الضققمعية المبعيققة علققى الخيققار )مثقق  خيققار بيقق  أو شققراء أو حققد أعلققى أو حققد أدعققى ضققمعي أو 

عية( عن عقدها األساسي علقى أسقاس الشقروط المعلعقة لخاصقية الخيقار. ويكقون المبادلة الضم
 المبلغ المسج  األولي للداة األساسية هو المبلغ المتبقي بعد فص  المشتقة الضمعية. 

 
يققتم عمومققًا معاملققة المشققتقات الضققمعية المتعققددة فققي األداة الواحققدة علققى أعاققا مشققتقة ضققمعية    49تطبيق

 أعققق  تقققتم محاسقققبة المشقققتقات الضقققمعية التقققي يقققتم تصقققعي اا علقققى أعاقققا أدوات مركبقققة واحقققدة. إال
بشققك  مع صقق  علققى تلقق   98حقققوق ملكيققة )أعنققر معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام 

ات. باإلضافة إلقى ذلق ، إذا كقان لقد  األداة أكثقر إلتزامالتي يتم تصعي اا على أعاا أصو  أو 
تلققق  المشقققتقات تقققرتبط بقققالتعر  لمخقققاطر مختل قققة ويمكقققن مقققن مشقققتقة ضقققمعية واحقققدة وكاعقققت 

فصقققلاا بسقققاولة ومسقققتقلة عقققن بعضقققاا القققبع ، يقققتم محاسقققبتاا بشقققك  مع صققق  عقققن بعضقققاا 
 البع .

 

للمشقتقة الضقمعية ال تقرتبط علقى عحقو وثيقق بالعققد األساسقي  قتصاديةإن السمات والمخاطر اإل 43تطبيق
المعشقققبة فقققي هقققذد األمثلقققة، علقققى افتقققرا  اسقققتي اء  )أ(( فقققي األمثلقققة التاليقققة. وتققققوم19)ال ققققرة 

)م( و)ج(، بمحاسققققبة المشققققتقة الضققققمعية بشققققك  مع صقققق  عققققن العقققققد 19الشققققروط فققققي ال قققققرة 
 األساسي.

ققالضققمعي فققي أداة ت   البيقق ال يكققون خيققار  (أ)  ةالم صققدر المعشققبة ن المالقق  مققن أن يطلققم مققن مك 
ختلققف علققى أسققاس التغيققر فققي يإعققادة شققراء األداة مقابقق  مبلققغ مققن العقققد أو أصققو  أخققر  

 .  األساسيةحقوق الملكية أو السلعة مرتبطًا بشك  وثيق ببداة الدين سعر أو مؤشر 

ققالضققمعي فققي أداة حقققوق ملكيققة ت   الشققراءال يكققون خيققار  (م) إعققادة مققن  ةالم صققدر المعشققبة ن مك 
بسققققعر محققققدد مرتبطقققًا بشققققك  وثيققققق بقققبداة حقققققوق الملكيققققة تلققق  شقققراء أداة حقققققوق الملكيققققة 

 البيقق ، يعتبققر خيققار ةالم صققدر المعشققبة  وجاققة عنققرالمالقق  )مققن  وجاققة عنققرمققن  ساسققيةاأل
أداة حقوق ملكية شريطة أن يحقق شروط ذل  التصعيف بموجم معيار المحاسقبة القدولي 

 الحالة يتم استثعاؤد من عطاق هذا المعيار(.  تل ، وفي 98في القطاع العام 

 داة ديققنأل إسققتحقاقتققاري  حتققى ديققد المققدة المتبقيققة ال يكققون الخيققار أو الشققرط التلقققاتئي لتم (ج)
علققى هعققا  تعققدي  متققزامن  مققا لققم يكققن األساسققيةمرتبطققًا بشققك  وثيققق بققبداة الققدين  معيعققة
بإصقدار معيعقة السوق في وقت التمديد. إذا قامت معشقبة  في ل اتئدة الحالي التقريبياسعر 

عتبقر تعلقى أداة القدين لطقرف ثالقر،  شقراءبكتابة خيار  الدين تل  أداة دين وقام مال  أداة
تققققققققققققاري  ل تققققققققققققرة حتققققققققققققى تمديققققققققققققد ل أعقققققققققققق علققققققققققققى  الشققققققققققققراءخيققققققققققققار  ةالم صققققققققققققدر المعشققققققققققققبة 
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 ةالم صقققدر المعشقققبة طلقققم مقققن داة القققدين شقققريطة أن يكقققون مقققن الممكقققن أن ي  أل سقققتحقاقاإل
 .  الشراءعتيجة ممارسة خيار  تسايلااإعادة تسويق أداة الدين أو في عملية  المشاركة

ل اتئدة حسم مؤشرات حقوق الملكية أو دفعات المبلغ األصلي الضقمعية فقي أداة ال تكون ا (د)
خاللققق  مبلققغ ال اتئققدة أو المبلققغ األصقققلي يسققتخدم مققن   الققذ –تقققبمينأو عقققد أساسققية ديققن 

ة ألن ساسقققيمرتبطقققة بشقققك  وثيقققق بقققاألداة األ -مؤشقققر علقققى قيمقققة أدوات حققققوق الملكيقققة ك
 .  ليست متشاباةوالمشتقة الضمعية  المشتقة األساسية المخاطر المتبصلة في

ال تكون ال اتئدة حسقم مؤشقرات السقلعة أو دفعقات المبلقغ األصقلي الضقمعية فقي أداة ديقن  (  ه )
مؤشقر كخالل  مبلقغ ال اتئقدة أو المبلقغ األصقلي يستخدم من   الذ - تبمينأو عقد أساسية 

ة ألن المخققاطر يساسققمرتبطققة بشققك  وثيققق بققاألداة األ -علققى سققعر السققلعة )مثقق  الققع ط( 
 .ليست متشاباةوالمشتقة الضمعية  المشتقة األساسية المتبصلة في

ال تكون خاصية تحوي  حقوق الملكية الضمعية في أداة دين قابلة للتحوي  مرتبطقة بشقك   (و)
، ةالم صقدر المعشقبة  وجاة عنقرمال  األداة )من  وجاة عنرمن  األساسيةوثيق ببداة الدين 

الملكيقة أداة حققوق ملكيقة ويقتم اسقتثعاؤد مقن عطقاق هقذا المعيقار  خيار تحوي  حقوق يعتبر
شريطة أن يحقق شروط ذل  التصعيف بموجم معيار المحاسبة الدولي فقي القطقاع العقام 

98  .) 

أساسققي أو عقققد ديققن  عقققدالضققمعي فققي  الققدف  المسققبقأو  الشققراء أو البيقق ال يكققون خيققار  (ز)
سقققعر ممارسقققة الخيقققار  مقققا لقققم يكقققن ساسقققياألمرتبطقققًا بشقققك  وثيقققق بالعققققد  تقققبمين أساسقققي

أو المبلقققغ  األساسقققيةمسقققاويًا تقريبقققًا فقققي كققق  تقققاري  ممارسقققة للتكل قققة المط قققبة ألداة القققدين 
داة ديقققن قابلققققة أل ةالم صقققدر المعشققققبة  وجاقققة عنقققر. ومقققن األساسققققيمين بالمسقققج  لعققققد التققق

إذا كقان خيقار ، يقتم تقيقيم مقا البيق  الضقمعيأو  الشراءخاصية خيار  تعطو  علىللتحوي  
قبقق  فصقق  ععصققر صققافي  األساسققيوثيققق بعقققد الققدين  علققى عحققومرتبطققًا  البيقق أو  الشققراء

 .  98األصو ل حقوق الملكية بموجم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الضقققمعية فقققي أداة ديقققن أساسقققية والتقققي تسقققمذ لطقققرف واحقققد  تئتمقققانال تكقققون مشقققتقات اإل (ا)
ألصقق  مرجعققي محققدد، قققد ال يملكقق ، إلققى طققرف آخققر  مققانتئت)المسققت يد( بعققق  مخققاطر اإل

هقذد للك يق   تئتمقان)الك ي ( مرتبطة بشك  وثيق ببداة الدين األساسية. وتسقمذ مشقتقات اإل
 المرتبطة باألص  المرجعي بدون أن يمتلك  مباشرة.  تئتمانأن يتحم  مخاطر اإل

 

ة التققي تعطققي المالقق  الحققق بإرجققاع األداة مققن األمثلققة علققى األداة المختلطققة هققي األداة الماليقق  44تطبيققق
المالية إلى المعشبة الم صدرة مقابق  مبلقغ مقن العققد أو أصقو  ماليقة أخقر  يختلقف علقى أسقاس 
التغيققققر فققققي مؤشققققر السققققلعة أو حقققققوق الملكيققققة الققققذ  يمكققققن أن يرت قققق  أو يققققعخ   )أداة قابلققققة 

األداة القابلققة للتققداو  علققى أعاققا  األولققي عتققرافللتققداو (. مققا لققم تحققدد المعشققبة الم صققدرة ععققد اإل
مالي بالقيمة العادلة مقن خقال  ال قاتئ  أو العجقز، ي طلقم معاقا فصق  المشقتقة الضقمعية  إلتزام

ألن العققد األساسقي هقو أداة ديقن  19)أ  دفعة المبلغ األصلي حسم المؤشر( بموجم ال ققرة 
ال تققرتبط بشققك  وثيققق  " وألن دفعققات المبلققغ األصققلي حسققم المؤشققر47بموجققم ال قققرة "تطبيققق
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)أ(". وألن دفعققات المبلقققغ األصقققلي يمكقققن أن 43بققبداة القققدين األساسقققية بموجققم ال ققققرة "تطبيقققق 
تقققزداد وتقققعخ  ، تكقققون المشقققتقة الضقققمعية مشقققتقة بقققدون خيقققار ت سقققتخدم قيمتاقققا كمؤشقققر علقققى 

 المتغير ذو الصلة. 
 

فققي أ  وقققت مقابقق  عقققد مسققاو  لحصققة فققي حالققة األداة القابلققة للتققداو  التققي يمكققن إرجاعاققا   44تطبيققق
مشققتر   إسققتثمارتعاسققبية مققن صققافي قيمققة األصقق  الخققاص بالمعشققبة )مثقق  وحققدات صققعدوق 

المرتبطققة بالوحقدات(، فققإن األثققر المتققبتي عققن فصقق   سققتثمار يقر محققدد أو بعقق  معتجققات اإل
  يسقتحق المشتقة الضمعية ومحاسبة ك  ععصر هو قيقاس األداة المركبقة بمبلقغ االسقترداد القذ

 دفع  في عااية فترة إعداد التقارير إذا مارس المال  حق  بإرجاع األداة إلى المعشبة الم صدرة. 
 

للمشققتقة الضققمعية علققى عحققو وثيققق بالسققمات والمخققاطر  قتصققاديةتققرتبط السققمات والمخققاطر اإل  42تطبيققق
م المعشققبة بمحاسققبة للعقققد األساسققي فققي األمثلققة التاليققة. وفققي هققذد األمثلققة، ال تقققو  قتصققاديةاإل

 -المشتقة الضمعية يشك  مع ص  عن العقد األساسي:
هققو سققعر ال اتئققدة أو مؤشققر سققعر  ذو الصققلةالتققي يكققون فياققا البعققد  ،المشققتقة الضققمعية إن (أ)

علقى عققد قبضق  أو  دفعق يمكن خالفًا لذل   ذ ال اتئدة الذ  يمكن أن يغير مبلغ ال اتئدة ال
مقا لقم  األساسقيبشقك  وثيقق بالعققد تقرتبط  ،مينبتقفاتئقدة أو عققد  يعطو  علقى أساسيدين 

فياقا المالق  بشقك  جقوهر  جميق   يسقتردبطريققة ال  المركبقةيكن من الممكن تسوية األداة 
 العاتئققدات  المعتققرف باققا أو يمكققن للمشققتقة الضققمعية علققى األققق  مضققاع ة معققد  إسققتثمار 

علققى األققق   يكققون اتئققدعمعققد  اققا يمكققن أن يعققتة ععو  األساسققياألولققي للمالقق  علققى العقققد 
 .  األساسيالسوق لعقد بع س شروط العقد  عاتئد ضع ي

يكققون الحققد األعلققى أو الحققد األدعققى الضققمعي علققى سققعر ال اتئققدة علققى عقققد ديققن أو عقققد  (م)
، شققريطة أن يكققون الحققد األعلققى ععققد أو ساسققيوثيققق بالعقققد األ علققى عحققومرتبطققًا  تققبمين

فققي  اتئققدة الألدعققى ععققد أو أققق  مققن سققعر ن يكققون الحققد اأالسققوق و فققي  اتئققدة الفققوق سققعر 
الحققد األعلققى أو الحققد األدعققى فققي مققا يتعلققق  تعققدي ن ال يققتم أالسققوق ععققد إصققدار العقققد، و 

 .  األساسيبالعقد 

تكون مشتقة العملة األجعبية الضمعية التي توفر مجموعة من المبقالغ األصقلية أو دفعقات  (ج)
ن مدمجققة فققي أداة ديققن أساسققية )مثقق  سققعد ال اتئققدة التققي ي عبققر ععاققا بالعملققة األجعبيققة وتكققو 

العملة المزدوجقة( مرتبطقة علقى عحقو وثيقق بقبداة القدين األساسقية. وال يقتم فصق  مثق  هقذد 
يقتضققي  4المشققتقة عققن األداة األساسققية ألن معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام 

م ال قققاتئ  أو ببربقققاا وخسقققاتئر العملقققة األجعبيقققة علقققى البعقققود العقديقققة فقققي حسقققا عتقققرافاإل
 العجز. 
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إن مشققتقة العملقققة األجعبيققة الضقققمعية فققي عققققد أساسققي ال يكقققون عقققد تقققبمين أو لقققيس أداة  (د)
ماليققة )مثقق  عقققد لشققراء أو بيقق  بعققد  يققر مققالي حيققر ي عب ققر عققن السققعر بالعملققة األجعبيققة( 
 ترتبط على عحو وثيقق بالعققد األساسقي شقريطة أن ال يقتم تعقديلاا، وال تشقم  ميقزة الخيقار

 -وتقتضي التعبير عن دفعات بإحد  العمالت التالية:

 ؛ العملة الوني ية أل  طرف جوهر  في العقد (1)

عققادة التعبيققر عققن سققعر البضققاتئ  أو الخققدمات ذات العالقققة باققا العملققة التققي يققتم  (9)
تم شققراؤها أو توريققدها فققي المعققامالت التجاريققة حققو  العققالم )مثقق  الققدوالر يققالتققي 

 أو  ؛ط الخام(األمريكي لمعامالت الع 

شقراء أو بيق  البعقود  يقر الماليقة فقي البيتئقة لعققود الالعملة التي تستخدم عادة فقي  (3)
فياقا المعاملقة )مقثاًل عملقة سقاتئلة ومسقتقرة عسقبيًا تسقتخدم  تحدرالتي  قتصاديةاإل

 ة الخارجية(.يفي المعامالت التجارية المحلية أو التجار  عادةً 

ضقمعي فقي جقزء ال اتئقدة وحقدد أو جقزء المبلقغ األصقلي وحقدد ال القدف  المسقبق(  يكقون خيقار ه ) 
( عشقب بشقك  1) ساسقيشقريطة أن يكقون العققد األ األساسقيوثيقق بالعققد  على عحقو مرتبط

أولققي مققن فصقق  الحققق باسققتالم التققدفقات العقديققة التعاقديققة لققلداة الماليققة التققي ال تشققتم ، 
 عققد القدين  يقر موجقودة فقيط شقرو أيقة  يتضقمن( ال 9بحد ذاتاا، على مشتقة ضمعية، )

 األصلي.  األساسي

وثيقققق بالعقققققد  علققققى عحقققومرتبطقققة  األساسقققيتكقققون المشقققتقة الضققققمعية فقققي عققققد اإليجققققار  (و)
( مؤشقر متعلقق بالتضقخم مثق  مؤشقر 1) عبقارة عقن إذا كاعت المشقتقة الضقمعية ساسياأل

وان يقرتبط  اإليجقار يقتم زيقادةالمسقتال  )شقريطة أن ال  أسقعاردفعات اإليجار إلى مؤشقر 
تسقتعد ( إيجقارات طارتئقة 9)أو الخاصة بالمعشبة(،  قتصاديةالمؤشر بالتضخم في البيتئة اإل

 أسعار ال اتئدة المتغيرة.  تستعد إلى( إيجارات طارتئة 3المبيعات ذات العالقة، أو ) إلى

أو عقققققد التقققققامين  ساسقققققيةتكققققون خاصقققققية ربققققط الوحقققققدات الضققققمعية فقققققي األداة الماليققققة األ (ز)
 تققققم قيققققاسإذا  ساسققققيأو العقققققد األساسققققية وثيققققق بققققاألداة األ علققققى عحققققو رتبطققققةم ساسققققياأل
الوحقققدة بققققيم الوحقققدة الحاليقققة التقققي تعكقققس الققققيم العادلقققة ألصقققو  المعبقققر ععاقققا بدفعات الققق

 التعبيققر عقققن خاصقققية ربققط الوحققدات شققرطًا تعاققققديًا يقتضققي. وتعتبققر سققتثمارصققعدوق اإل
 ارجي. داخلي أو خ إستثمار صعدوقوحدات بدفعات ال
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إذا كاعقت  ساسقيمين األببعققد التق وثيقق على عحو مرتبطةالمشتقة الضمعية في عقد تكون  (ا)
بشققك  كبيققر الققبع  معتمققدين علققى بعضققاما  ساسققيمين األبالمشققتقة الضققمعية وعقققد التقق

عققد  أن ي ؤخقذدون  أ مع صق  ) المشقتقة الضقمعية بشقك   قياس المعشبة  ال تستطي بحير 
 عتبار(. إلاعين التامين ب

 

 األدوات المالية التي تحتو  على مشتقات ضمعية
ععققدما تصققبذ المعشققبة طرفققًا ألداة مختلطققة )مجمعققة( تحتققو  علققى مشققتقة واحققدة أو أكثققر فققإن   40تطبيققق

تتطلم أن تحدد المعشبة أية مشتقة ضمعية في هذد األداة، وتقيقيم مقا إذا كقان يطلقم  11ال قرة 
بالعسقبة للمشققتقات الضقمعية التققي يطلقم فصققلاا قيقاس المشققتقات فصقلاا عققن العققد األصققلي، و 

المبدتئي وفيما بعقد، ومقن الممكقن أن تكقون هقذد المتطلبقات أكثقر  عترافبالقيمة العادلة ععد اإل
تعقيقدًا أو يققعجم ععاقا قياسققات أقق  موثوقيققة مقن قيققاس األداة بكاملاقا بالقيمققة العادلقة مققن خققال  

يسمذ هذا المعيار أن تحدد األداة بكاملاا بالقيمقة العادلقة مقن  ال اتئ  أو العجز، ولاذا السبم
 خال  ال اتئ  أو العجز.

تتطلقم فصق  المشقتقات الضقمعية عقن  19هذا التحديقد سقواء كاعقت ال ققرة  إستخداممن الممكن  48تطبيق
ال تبققققرر تحديققققد األداة المختلطققققة  13العقققققد األصققققلي أو تمعقققق  هققققذا ال صقققق ،  يققققر أن ال قققققرة 

ة( أعاققا بالقيمققة العادلققة مققن خققال  ال ققاتئ  أو العجققز فققي الحققاالت المبيعققة فققي ال قققرة )المجمعقق
 )أ(، م ألن إجراء ذل  لن يقل  من التعقيد أو يزيد الموثوقية.19

 

لغاء اإل اترا اإل  (44-01)الفقرات  اترا وا 
 (12المبدتئي )ال قرة  عترافاإل

لتزامف المعشقبة بجميق  حقوقاقا و ، تعتقر 12عتيجة المبدأ الوارد فقي ال ققرة   42تطبيق اتاقا التعاقديقة بموجقم اد
لتزامققققالمشققققتقات فققققي بيققققان مركزهققققا المققققالي علققققى أعاققققا أصققققو  و  ات، علققققى التققققوالي، باسققققتثعاء اد

المشققققتقات التققققي تعيققققق محاسققققبة عققققق  األصققققو  الماليققققة علققققى أعقققق  عمليققققة بيقققق  )أعنققققر ال قققققرة 
، فقال يعتقرف المعققو  إليق  عترافاء اإل"(. إذا لم يكن عق  األص  المالي مؤهاًل إللغ24"تطبيق

 "(.24باألص  المعقو  على أع  أص  خاص ب  )أعنر ال قرة "تطبيق
 

 -:12فيما يلي أمثلة على تطبيق المبدأ الوارد في ال قرة   47تطبيق

ات إلتزامقبالذمم المديعقة والقذمم الداتئعقة  يقر المشقروطة علقى أعاقا أصقو  أو  عترافيتم اإل (أ)
العققد قاعوعيقًا باسقتالم  اً ، عتيجقة لقذل ، حققويكقون لاقا لعققدفقي اشقبة طرفقًا ععدما تصقبذ المع

 ًا قاعوعيًا بدف  العقد. إلتزامأو 

عتيجقة  تكبقدهاتم سقيات التقي لتزامقتم شقراؤها واإلسقيباألصو  التي  عترافال يتم عمومًا اإل (م)
اف علققى ثابققت بشققراء أو بيقق  البضققاتئ  أو الخققدمات إلققى أن يقققوم واحققد مققن األطققر  إلتققزام
ن المعشقبة التقي تسقتلم إ. علقى سقبي  المثقا ، ت اقيقةاإل ببداء ما يترتقم عليق  بموجقماألق  

الطلبيقة  تققدم)والمعشقبة التقي  لتزامفي وقت اإلمعين طلبية مؤكدة ال تعترف عمومًا ببص  
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يقتم شقحن أو تسقليم  إلقى أن عتقرافتقؤخر بقداًل مقن ذلق  اإل اقا( لكعمعقين إلتزامال تعترف ب
ذا كقققان اإلالمطلوبققةاتئ  ضققديم الخققدمات أو البأو تققق الثابققت بشققراء أو بيقق  البعقققود  لتققزام. واد

 عتقققراف، يقققتم اإل2 - 4ضقققمن عطقققاق هقققذا المعيقققار بموجقققم ال ققققرات يعقققدرج  يقققر الماليقققة 
)ج( أدعقققاد(.  أعنقققر) لتقققزامفقققي تققاري  اإل إلتقققزامالعادلقققة علقققى أعاققا أصققق  أو  قيمتققق بصققافي 

ثابقت  يقر معتقرف بق  مسقبقًا علقى أعق  بعقد محقوط  إلتزام حديدتضافة إلى ذل ، إذا تم باإل
إلققى  ي عسققمبققب  تغيققر فققي صققافي القيمققة العادلققة  عتققراففقي تحققوط القيمققة العادلققة، يققتم اإل

 174 تقققانال قر  أعنقققربعقققد بقققدء التحقققوط ) إلتقققزامالمخقققاطر المحوطقققة علقققى أعققق  أصققق  أو 
 (.  174و

( 2 -9ال ققرات  أعنقرالمعيقار )هقذا اق من عطقيعقدرج ضقبالعقد اوج  الذ   عترافيتم اإل (ج)
تاري  الذ  تتم في  التسقوية. وععقدما ال، بداًل من لتزامفي تاري  اإل إلتزامعلى أع  أص  أو 

متسققاوية،  لتققزامللحققق واإل العادلققة القققيم عققادة ، تكققونأجقق تصققبذ المعشققبة طرفققًا فققي عقققد 
ذا  لققم يكققن صققافي القيمققة بحيققر يكققون صققافي القيمققة العادلققة للعقققد اوجقق  هققو صقق ر. واد

 .  إلتزامأص  أو  أع بالعقد على  عترافهو ص ر، يتم اإل لتزامالعادلة للحق واإل

( 2 -9ال ققرات  أعنقرالمعيقار )هقذا ضقمن عطقاق  تعقدرجبعقود الخيار التقي  عترافيتم اإل (د)
 ات ععدما يصبذ المال  أو الكاتم طرفًا في العقد. إلتزامأصو  أو  اعاأعلى 

العنقر عقن مقد  احتماليتاقا، أصققواًل  غق ر المعقامالت المسقتقبلية المخطقط لاقا، ب(  ال تعتبقهـ )
 تصبذ طرفًا في العقد.  مات ألن المعشبة لإلتزامأو 

 
 (32-10باألصو  المالية )ال قرات  عترافإلغاء اإل

لى أ  حد، إلغاء اإل   41تطبيق  باألص  الما . عترافيوضذ الرسم التالي تقييم ما إذا يتم، واد
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[10ال قرة ]  را  خاصة(ذات أ توحيد جمي  الشركات التابعة )بما في ذل  أ  معشبة   

كام  األص  )أو مجموعة من أو ة على جزء عتراف أدعاد مطبقإلتحديد ما إذا كاعت مبادئ إلغاء ا
[18ال قرة ]األصو  المشاباة   

 

قدية التدفقات العفي  وقالحقمدة  ه  إعتات
[)أ( 12ال قرة ]من األص  ؟  عتراف باألص  إلإلغاء ا   

 ستالمإه  قامت المعشبة بعق  حقوقاا ب
[(م)97ال قرة ]التدفقات العقدية من األص ؟   

فقات بدف  التد لتزاماً إه  تحملت المعشبة 
ي العقدية من األص  الذ  يحقق الشروط ف

[)أ(97ال قرة ]؟ 12ال قرة   

 ه  قامت المعشبة بعق  جمي  المخاطر
[)أ(99ال قرة ]والمكافتئات بشك  جوهر ؟   

اطر جمي  المخبالمعشبة  حت نتإه  
 99قرة ال ]والمكافتئات بشك  جوهر ؟ 

[)م(  

ى رة علالمعشبة بالسيط حت نتإه  
[)ج(99ال قرة ]األص ؟   

لمعشبةل المستمرةالمشاركة  حدباألص  إلى  عترافإلاإستمرار   

اعتراف باألص إلإستمرار ا  

عتراف باألص إلإلغاء ا  

عتراف باألصلإلستمرار اإ  

 

عتراف باألص إلإلغاء ا  

 

 نعم

 ال

 ععم

 نعم

 ال

 ال

 ععم

 ال

 ععم

 ال

 ععم

 ال
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الحقوق التعاقدية بايتالس التىد قات النقديىة للاىل بة بموجباا أالمنش تحتفظالترتيبات التي 
 مىن الميىتلمينبد ع التد قات النقدية إل  واحد أو أيثىر تعاقديًا ًا إلتاامتتحمل  ااالمالي، لين

 )ب(( 21)الفقرة 
 

الحقوق التعاقديققة باسققتالم بققمعشققاة ال تحققت ن)م( )ععققدما 97يحققدر الوضقق  المققذكور فققي ال قققرة    49تطبيق
بققدف  التقدفقات العقديققة إلقى واحققد تعاققديًا  اً إلتزامققتتحمق   اققاالتقدفقات العقديقة للصقق  المقالي، لكع

أ قرا  ذات معشقبة عبقارة عقن (، على سبي  المثا ، إذا كاعقت المعشقاة من المستلمين أو أكثر
ذات ن فققي األصققو  الماليققة للمسققتثمري يققة، وتصققدر حصققص اعت اعإتئتمققانخاصققة أو صققعدوق 

فققي تلقق  الحالققة، تكققون األصققو  و األصققو  الماليققة.  لتلقق  وتققوفر الصققياعةالتققي تملكاققا  الصققلة
 . 99و 91 تينإذا تحققت الشروط في ال قر  عترافالمالية مؤهلة إللغاء اإل

 
صققق  لل ة، علقققى سقققبي  المثقققا  هقققي المولقققد91تطبيقققق ال ققققرة  خقققال  ،يمكقققن أن تكقققون المعشقققبة   43تطبيق

أ ققرا  خاصققة قامققت ذات المققالي، أو يمكققن أن تكققون مجموعققة تشققتم  علققى معشققبة موحققدة 
 .  آخرين  ير ذ  عالقةالتدفقات العقدية إلى مستثمرين  وتعق بشراء األص  المالي 

 

 (22 ةتقييس نقل مخاطر وميا ئات المليية )الفقر 
مخققاطر ومكافتئققات الملكيققة جميقق  بعققق   أمثلققة علققى الحققاالت التققي تقققوم فياققا المعشققاةفيمققا يلققي  44تطبيققق

 -بشك  جوهر :
 بي   ير مشروط للص  المالي؛ (أ)

بي  األص  المالي مق  خيقار إعقادة شقراء األصق  المقالي بقيمتق  العادلقة فقي وققت إعقادة  (م)
 الشراء؛ و

 أ السقوق ) سقعر سقعر أعلقى بكثيقر مقن ذو شقراءأو  بيق بي  األص  المقالي مق  خيقار  (ج)
أقق   ير المرجذ أن يصبذ ل  سعر  ومنالسوق  لى من سعرأعخيار ال يزا  ل  سعر 

 السوق قب  اعتااء مدت (.  من سعر
 

مخققاطر ومكافتئققات  بجميقق  حت ققانباإلأمثلققة علققى الحققاالت التققي تقققوم فياققا المعشققاة فيمققا يلققي    44تطبيق
 -الملكية بشك  جوهر :

عادة شراء حير يكون سقعر  (أ) لبيق  اأو يكقون سقعر سقعرًا ثابتقًا  إعقادة الشقراءمعاملة بي  واد
 مضافًا إلي  عاتئد الم قر ؛

 إقرا  أوراق مالية؛ إت اقية (م)

بي  األصق  المقالي مق  مبادلقة إجمقالي العاتئقد القذ  يعيقد عقق  التعقر  لمخقاطر السقوق  (ج)
 إلى المعشبة؛ 

 أ السققوق ) سققعر بكثيققر مققن أققق سققعر  ذو شققراءأو  بيقق األصقق  المققالي مقق  خيققار بيقق   (د)
أعلقى  ير المرجذ أن يصبذ ل  سقعر  ومنالسوق  ن سعرأق  مخيار ال يزا  ل  سعر 

 السوق قب  اعتااء مدت (؛ و  من سعر

 عقنالتقي تضقمن فياقا المعشقبة أن تعقو  المعققو  إليق   ج (  بي  الذمم المديعة قصيرة األه ) 
 التي من المرجذ أن تحدر.  تئتمانخساتئر اإل
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ققد عقلقت بشقك  جقوهر  جميق  مخقاطر ومكافتئقات إذا حددت المعشبة، عتيجة عملية العق ، أعاا    42تطبيق
الملكية الخاصة باألص  المعقو ، فإعاا ال تعترف باألص  المعققو  مجقددًا فقي فتقرة مسقتقبلية، 

 ما لم تعيد شراء األص  المعقو  في معاملة جديدة. 
 

 تقييس نقل الييطرة
المعقققو  إليقق  القققدرة العمليققة  ال تحققت ن المعشققبة بالسققيطرة علققى األصقق  المعقققو  إذا كققان لققد   40تطبيققق

علققى بيقق  األصقق  المعقققو . وتحققت ن المعشققبة بالسققيطرة علققى األصقق  المعقققو  إذا لققم يكققن لققد  
المعقو  إلي  الققدرة العمليقة علقى بيق  األصق  المعققو . ويكقون لقد  المعققو  إليق  الققدرة العمليقة 

ان المعققو  إليق  إعقادة شقراء على بي  األص  المعقو  إذا كان متداوال في سوق عشط ألع  بإمكق
األص  المعققو  فقي السقوق إذا كقان بحاجقة إلرجقاع األصق  إلقى المعشقبة. علقى سقبي  المثقا ، 
يمكققن أن يكققون لققد  المعقققو  إليقق  القققدرة العمليققة علققى بيقق  األصقق  المعقققو  إذا كققان األصقق  

معققققو  إليققق  المعققققو  خاضقققعًا لخيقققار معقققين يسقققمذ للمعشقققبة بإعقققادة شقققراتئ ، لكقققن باسقققتطاعة ال
الحصققو  بسققاولة علققى األصقق  المعقققو  فققي السققوق إذا تمققت ممارسققة الخيققار. وال يكققون لققد  
المعقو  إلي  القدرة العملية على بي  األص  المعقو  إذا احت نت المعشبة باذا الخيقار ولقم يكقن 
ة باستطاعة المعقو  إلي  الحصو  بساولة على األص  المعققو  فقي السقوق إذا مارسقت المعشقب

 خيارها. 
 

يكون لد  المعقو  إلي  قدرة عملية على بي  األص  المعقو  فقط إذا كان بإمكان المعققو  إليق     48تطبيق
بي  األص  المعقو  بمجملق  إلقى طقرف ثقالر لقيس لق  عالققة ويكقون ققادر علقى ممارسقة تلق  

 . والسقؤا  ودون الحاجة إلى فر  قيود إضافية علقى عمليقة العققالقدرة بشك  أحاد  الجاعم 
المعقو  إلي  أن ي ع  أثعقاء الممارسقة، ولقيس مقا هقي الحققوق التعاقديقة المام هو ماذا يستطي  

المعقققو  أو مققا هققي المحنققورات التعاقديققة  يسققتطي  فعلقق  باألصقق التققي يملكاققا فيمققا يتعلققق بمققا 
 -الموجودة على وج  الخصوص:

قليقق  إذا لققم يكققن هعققا   ثققر عملققيألحققق التعاقققد  بالتصققرف باألصقق  المعقققو  يكققون ل (أ)
 سوق للص  المعقو ؛ و 

لقققدرة علققى التصققرف باألصقق  المعقققو  اثققر عملققي قليقق  إذا لققم يكققن مققن الممكققن يكققون ل (م)
 -السبم: ولذل ممارستاا بحرية. 

يجققم أن تكققون قققدرة المعقققو  إليقق  علققى التصققرف باألصقق  المعقققو  مسققتقلة عققن  (1)
 (؛ والجاعمة يجم أن تكون قدرة أحادي أ تصرفات اوخرين )

يجقم أن يكققون المعقققو  إليقق  قققادرا علقى التصققرف باألصقق  المعقققو  دون الحاجققة  (9)
شققروط حققو  ال مثققا أو"سلسققالت" علققى عمليققة العققق  ) مقيققدةإلققى إرفققاق شققروط 

أو خيقار يعطقي المعققو  إليق  الحقق بإعقادة شقراء  معين كي ية تخديم أص  قر 
 األص (. 

 

 احقت نلمعقو  إلي  األص  المعقو  ال تععي بحد ذاتاقا أن العاقق  ققد عدم احتمالية أن يبي  اإن    42تطبيق
بيقق  مققن أو الضققماعة المعقققو  إليقق   البيقق خيققار  أعققاقإذا  لكققنالسققيطرة علققى األصقق  المعقققو . ب

السققيطرة علققى األصق  المعقققو . علققى سققبي  المثققا ، ب احققت نيكققون العاققق  ققد  ،األصق  المعقققو 
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د المعقو  إليق  مقن بيق  األصق  المعققو  فإع  يقي   ةكافي ذو قيمة أو الضماعة البي إذا كان خيار 
، ببيق  األصق  المعققو  إلقى طقرف ثالقر دون علقى الصقعيد العملقيألن المعقو  إليق  لقن يققوم، 

إرفققاق خيققار مشققاب  أو شققروط محققددة أخققر . وبققداًل مققن ذلقق ، يحققت ن المعقققو  إليقق  باألصقق  
 ،. وبموجقم هققذد النققروفالبيقق اعة أو خيقار المعققو  لكققي يحصق  علققى دفعقات بموجققم الضققم

 السيطرة على األص  المعقو . بالعاق   يحت ن
 

 اترا النقل المؤهل لعي  اإل
كتعقوي  المعقولقة مقن دفعقات ال اتئقدة علقى األصقو   بقالحق فقي جقزءلمعشقبة أن تحت ن ايمكن    27تطبيق

مققن دفعقات ال اتئققدة  ععق  المعشقبة تتعققاز خدمقة تلقق  األصقو . ويقتم تخصققيص الجقزء القذ  عقن 
ععق   تتعقاز الخدمة. والجزء الذ  ال  إلتزامععد إعااء أو عق  عقد الخدمة إلى أص  الخدمة أو 

فقققط )ال تشققم  أ  دفعققة مققن  فاتئققدة تتعلققق بققدفعاتالمعشققبة مققن دفعققات ال اتئققدة هققو ذمققة مديعققة 
إعاققاء أو عققق   ة عققن أ  فاتئققدة ععققدبالمعشققتتعققاز   لققم. علققى سققبي  المثققا ، إذا المبلققغ األصققلي(

. وأل ققرا  فقققط فاتئققدة تتعلققق بققدفعاتعقققد الخدمققة، فققإن توزيقق  ال اتئققدة ببكملقق  هققو ذمققة مديعققة 
 تتعلقق بقدفعات التقي القيم العادلة ألص  الخدمة والذمقة المديعقة إستخدام، يتم 92تطبيق ال قرة 

بقق   عتقرافاإلتم إلغققاء يقلتخصقيص المبلققغ المسقج  للذمققة المديعقة بققين الجقزء الققذ   فقققط  اتئقدةال
ذا لققم يكققن هعققا  رسققوم خدمققة  عتققرافسققتمر اإليمققن األصقق  والجققزء الققذ   أو أن محققددة بقق . واد

الخدمققة، يققتم  أداءتوققق  أن تعققو  المعشققبة بشققك  كققافي عققن الرسققوم التققي سققيتم اسققتالماا ال ي  
 القيمة العادلة. بلتخديم التعاقد  ل لتزاممعين لإ إلتزامب عترافاإل

 

بق   عتقرافتم إلغقاء اإليقبق  والجقزء القذ   عتقرافسقتمر اإليقدير القيم العادلة للجزء القذ  أثعاء ت   21تطبيق
، تقققوم المعشققبة بتطبيققق متطلبققات قيققاس القيمققة العادلققة فققي ال قققرات 92أل ققرا  تطبيققق ال قققرة 

 .  37باإلضافة إلى ال قرة  "114تطبيق -171"تطبيقو 42و 47-49
 

 اترا النقل غير المؤهل لعي  اإل
إذا كاعققت الضققماعة المقدمققة مققن المعشققبة فقق. 31المحققدد فققي ال قققرة  أمققا يلققي هققو تطبيققق للمبققد  29بيقققتط

باألصقق  المعقققو  ألن  عتققرافاألصقق  المعقققو  تمعقق  إلغققاء اإل مققنلخسققاتئر التعثققر فققي السققداد 
 يسقتمراألصق  المعققو ،  جميق  مخقاطر ومكافتئقات ملكيقةب بشقك  جقوهر  احت نقتالمعشبة ققد 

 .  إلتزام أع على  المستلم بالمقاب  عترافويتم اإل في مجمل ألص  المعقو  با عترافاإل
 

 المشارية الميتمرة  ي ا اول المنقولة
بموجقم ال ققرة  ذو العالققة لتقزامفي ما يلي أمثلة على كي ية قياس المعشبة للص  المعققو  واإل  23تطبيق

39  . 
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 جمي  األصو 
األصققق   مقققندف  خسقققاتئر التعثقققر فقققي السقققداد لقققبة إذا كاعقققت الضقققماعة المقدمقققة مقققن المعشققق (أ)

، يققتم قيققاس المسققتمرةمشققاركة ال إلققى حققدباألصقق  المعقققو   عتققرافالمعقققو  تمعقق  إلغققاء اإل
بالحقققد ( 9) أوالمبلغ المسقققج  للصققق ، بققق( 1األصققق  المعققققو  فقققي تقققاري  عمليقققة العقققق  )

بة تسقديدد )مبلقغ يمكقن أن يطلقم مقن المعشقالقذ  في عمليقة العقق   المستلم للمقاب على األ
بمبلقغ الضقماعة مضقافًا  بشقك  أولقي ذو العالققة لتقزام. ويقتم قيقاس اإل، أياما أقق الضماعة(

المسقتلم للضقماعة(. وعتيجقة لقذل ،  المقابق إلي  القيمة العادلة للضماعة )والقذ  يكقون عقادة 
بققدأ مبالقيمققة العادلققة األوليققة للضققماعة فققي حسققام ال ققاتئ  أو العجققز علققى  عتققرافيققتم اإل
 القيمقة( ويقتم تخ قي  2معيقار المحاسقبة القدولي فقي القطقاع العقام  أعنقرالزمعية ) القسمة
 قيمة.  إعخ ا خساتئر أ  للص  من خال   ةالمسجل

 

 األصو  التي يتم قياساا بالتكل ة المط بة
خيار البي  المكتوم من قبق  المعشقبة أو حقق خيقار الشقراء المحقت ن بق  مقن  إلتزامإذا كان  (م)

باألصققق  المعققققو  وتققققيس المعشقققاة األصققق  المعققققو   عتقققرافلمعشقققبة يمعققق  إلغقققاء اإلقبققق  ا
ذو العالقققة بسققعر تكل تقق  )أ  المقابقق  المسققتلم( التققي  لتققزامبالتكل ققة المط ققبة، يققتم قيققاس اإل

يقتم تعقديلاا إلط قاء أ  فققرق بقين تلق  التكل ققة والتكل قة المط قبة للصقق  المعققو  فقي تققاري  
سققبي  المثققا ، ع تققر  أن التكل ققة المط ققبة والمبلققغ المسققج  للصقق  اعتاققاء الخيققار. علققى 

وحقدة عملقة.  24وحدة عملقة وان المقابق  المسقتلم هقو  28في تاري  عملية العق  قيمتاما 
وحقدة عملققة. أمققا  177سقتكون التكل ققة المط قبة للصقق  فقي تققاري  ممارسققة الخيقار قيمتاققا 

بققال رق  عتقرافوحقدة عملققة ويقتم اإل 24فقيمتق  ذو العالققة  لتققزامالمبلقغ المسقج  األولقي لإ
 إسققتخداموحققدة عملققة فققي حسققام ال ققاتئ  أو العجققز ب 177وحققدة عملققة و 24بققين قيمتققي 

ذا تم ممارسة الخيار، يتم اإل بب  فرق بين المبلقغ المسقج   عترافطريقة ال اتئدة ال عالة. واد
 ذو العالقة وسعر الممارسة في حسام ال اتئ  أو العجز.  لتزاملإ

 

 األصو  التي يتم قياساا بالقيمة العادلة
باألصقق   عتققرافإذا كققان حققق خيققار الشققراء المحققت ن بقق  مققن قبقق  المعشققبة يمعقق  إلغققاء اإل (ج)

المعققققو  وتققققيس المعشقققاة األصققق  المعققققو  بالقيمقققة العادلقققة، يسقققتمر قيقققاس األصققق  بقيمتققق  
الخيققار مطروحققًا معقق  ( سققعر ممارسققة 1ذو العالقققة بمققا يلققي ) لتققزامالعادلققة. ويققتم قيققاس اإل

( القيمققة 9القيمقة الزمعيققة للخيقار إذا كققان سققعر الخيقار أققق  أو مسققاو  لسقعر السققوق، أو )
العادلققة للصقق  المعقققو  مطروحققًا معاققا القيمققة الزمعيققة للخيققار إذا كققان سققعر الخيققار أعلققى 

ذو العالققققة أن صقققافي المبلقققغ  لتقققزاممقققن سقققعر السقققوق. ويضقققمن التعقققدي  علقققى قيقققاس اإل
ذو العالقققة هققو القيمققة العادلققة لحققق خيققار الشققراء. علققى سققبي   لتققزامج  للصقق  واإلالمسقق

وحقدة عملقة، وسقعر ممارسقة  87المثا ، إذا كاعت القيمقة العادلقة للصق  ذو الصقلة هقي 
وحققدات عملققة، يكققون المبلققغ  4وحققدة عملققة والقيمققة الزمعيققة للخيققار هققي  24الخيققار هققو 
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وحققدات عملققة(  4  -وحققدة عملققة  87وحققدة عملققة ) 04ذو العالقققة هققو  لتققزامالمسققج  لإ
 وحدة عملة )أ  قيمت  العادلة(.  87ويكون المبلغ المسج  للص  المعقو  هو 

 

باألصققق  المعققققو   عتقققرافإذا كقققان خيقققار البيققق  المكتقققوم مقققن قبققق  المعشقققبة يمعققق  إلغقققاء اإل (د)
و العالققققة بسقققعر ذ لتقققزاموتققققيس المعشقققاة األصققق  المعققققو  بالقيمقققة العادلقققة، يقققتم قيقققاس اإل

ممارسققة الخيققار مضققافًا إليقق  القيمققة الزمعيققة للخيققار. ويكققون قيققاس األصقق  بالقيمققة العادلققة 
أيامقا أقق ، ألعق  لقيس لقد  المعشقبة  -مة العادلة أو سعر ممارسقة الخيقارمقتصرا على القي

الحقققق بالزيقققادات فقققي القيمقققة العادلقققة للصققق  المعققققو  عقققن سقققعر ممارسقققة الخيقققار. وهقققذا 
 لتققزامذو العالقققة هققو القيمققة العادلققة إل لتققزامأن صققافي المبلققغ المسققج  للصقق  واإليضققمن 

 197خيققار البيقق . علققى سققبي  المثققا ، إذا كاعققت القيمققة العادلققة للصقق  ذو الصققلة هققي 
 4وحقدة عملقة والقيمقة الزمعيقة للخيقار هقي  177وحقدة عملقة، وسقعر ممارسقة الخيقار هقو 

وحقدة  177وحقدة عملقة ) 174ذو العالققة هقو  لتزامإوحدة عملة، يكون المبلغ المسج  ل
وحقدة عملقة )فقي هقذد  177وحدات عملة( ويكون المبلغ المسج  للص  هقو  4عملة + 

 الحالة هو سعر ممارسة الخيار(. 
 

إذا كان خيار الحد األعلى والحد األدعى، علقى شقك  خيقار شقراء مشقتر  وخيقار بيق  مكتقوم، 
المعقققو  وتقققيس المعشققاة األصقق  بالقيمققة العادلققة، فإعاققا تسققتمر  باألصقق  عتققرافيمعقق  إلغققاء اإل

( بمجمقققوع سقققعر ممارسقققة 1ذو العالققققة ) لتقققزامبقيقققاس األصققق  بالقيمقققة العادلقققة. ويقققتم قيقققاس اإل
خيققار الشققراء والقيمققة العادلققة لخيققار البيقق  مطروحققًا معقق  القيمققة الزمعيققة لخيققار الشققراء، إذا كققان 

( مجموع القيمة العادلة للصق  والقيمقة 9لسعر السوق، أو ) سعر خيار الشراء أق  أو مساو 
العادلة لخيار البي  مطروحًا مع  القيمة الزمعية لخيار الشراء إذا كان سقعر خيقار الشقراء أعلقى 

ذو العالققة أن صقافي المبلقغ المسققج   لتقزاممقن سقعر السقوق. ويضقمن التعقدي  علققى قيقاس اإل
يمقققة العادلقققة للخيقققارات المحقققت ن باقققا والمكتوبقققة مقققن قبققق  ذو العالققققة هقققو الق لتقققزامللصققق  واإل

المعشققبة. علققى سققبي  المثققا ، ع تققر  أن المعشققبة تعققق  أصقق  مققالي يققتم قياسقق  بالقيمققة العادلققة 
وحقدة عملقة وتكتقم خيقار بيق   197وتشتر  في ع س الوقت خيار شراء بسعر ممارسقة قيمتق  

 177ن القيمققة العادلققة للصقق  هققي وحققدة عملققة. وع تققر  أيضققًا أ 87بسققعر ممارسققة قيمتقق  
وحققدة  1وحققدة عملققة فققي تققاري  عمليققة العققق . والقيمققة الزمعيققة لخيققار البيقق  وخيققار الشققراء هققي 

 177وحققدات عملققة علققى التققوالي. وفققي هققذد الحالققة، تعتققرف المعشققبة ببصقق  قيمتقق   4عملققة و
لتققزاموحققدة عملققة )القيمققة العادلققة للصقق ( و   1وحققدة عملققة +  177وحققدة عملققة ]) 22قيمتقق   اد

وحقدة عملقة، وهقي  4وحدات عملة(. وهذا يعطي صافي قيمة أص  يسقاو   4 –وحدة عملة[ 
 القيمة العادلة للخيارات المحت ن باا والمكتوبة من قب  المعشبة.

 

 جميع التنقالت
، ال يقققتم عتقققرافإلقققى الحقققد القققذ  ال تكقققون فيققق  عمليقققة عقققق  األصققق  المقققالي مؤهلقققة إللغقققاء اإل   24تطبيق

ات التعاقدية للعاق  المتعلققة بعمليقة العقق  بشقك  مع صق  علقى أعاقا لتزاماسبة الحقوق أو اإلمح
العاشقق   لتققزامبكقق  مققن المشققتقة واألصقق  المعقققو  أو اإل عتققرافمشققتقات إذا كققان سققيعتة عققن اإل

ات مقرتين. علقى سقبي  المثقا ، يمكقن أن لتزامقبقع س الحققوق أو اإل عتقرافمن عمليقة العقق  اإل
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ار الشقراء المحقت ن بق  مقن قبق  العاقق  محاسقبة عقق  األصقو  الماليقة علقى أعاقا عمليقة يمع  خي
 بخيار الشراء بشك  مع ص  على أع  أص  مشتق.  عترافبي . وفي تل  الحالة، ال يتم اإل

 

 يعتققرف، ال عتققرافالققذ  ال تكققون فيقق  عمليققة عققق  األصقق  المققالي مؤهلققة إللغققاء اإل حققدإلققى ال  24تطبيققق
 عتقرافلي  باألص  المعققو  علقى أعق  أصق  خقاص بق . ويققوم المعققو  إليق  بإلغقاء اإلالمعقو  إ
ذا كقققان و المقققدفوع ويعتققرف بالذمقققة المديعققة مقققن العاققق .  اوخققر المقابققق بالعقققد أو  لعاققق  الحقققق لاد

مثقق  أن تكققون )مقابقق  مبلققغ ثابققت المعقققو  بإعققادة شققراء السققيطرة علققى كامقق  األصقق   لتققزامواإل
يمكن للمعقو  إلي  محاسبة ذمت  المديعة على أعاقا ققر  أو ذمقة  إعادة شراء(، إت اقيةبموجم 
 مديعة. 

 

 أمثلة 
 -في هذا المعيار: عترافتوضذ األمثلة التالية تطبيق مبادئ إلغاء اإل  22تطبيق

ققرا  األوراق الماليقة. إذا تقم بيق  األصق  المقالي بموجقم  إت اقيات (أ)  إت اقيقةإعقادة الشقراء واد
ة شقققراتئ  بمبلقققغ ثابقققت أو بسقققعر البيققق  مضقققافًا إليققق  عاتئقققد المققققر  أو إذا تقققم عقققادمعيعقققة إل

بقق  ألن العاقققق   عتققرافلغقققى اإلعادتقق  إلقققى العاققق ، فققال ي  معيعققة إل إت اقيقققةإقراضقق  بموجققم 
ذا حصقق  المعقققو  إليقق  علققى ب يحققت ن جميقق  مخققاطر ومكافتئققات الملكيققة بشققك  جققوهر . واد

بإعقادة تصقعيف األصق  فقي بيقان مركزهقا المقالي، الحق ببي  أو رهن األص ، يقوم العاق  
 قر  أو ذمة إلعادة الشراء. مقدم كمثاًل، على أع  أص  

قققرا  األوراق الماليققة إت اقيققات (م) بشققك  جققوهر . إذا  المتطابقققةاألصققو   - إعققادة الشققراء واد
 مشققاب أو أصقق   ء ع ققس األصقق عققادة شققرامعيعققة إل إت اقيققةتققم بيقق  األصقق  المققالي بموجققم 

هر  بمبلغ ثابت أو بسعر البي  مضافًا إليق  عاتئقد المققر  أو إذا تقم إققرا  أو بشك  جو 
بشقك   مشقاب أو أصق   ع قس األصق عادة معيعة إل إت اقيةاألص  المالي بموجم  إقترا 

جميقق  مخقاطر ومكافتئققات ب يحقت نبق  ألن العاققق   عتقرافجقوهر  إلقى العاققق ، فقال يلغققى اإل
 الملكية بشك  جوهر .

ققرا  األوراق الماليقة إعا إت اقيات (ج) إعقادة  إت اقيقةحقق االسقتبدا . إذا معحقت  -دة الشراء واد
الشقراء بسقعر إعقادة شقراء ثابقت أو سقعر مسققاو  لسقعر البيق  مضقافًا إليق  عاتئقد المقققر ، 
أو معاملققة إقققرا  أوراق ماليققة مشققاباة، المعقققو  إليقق  الحققق باسققتبدا  األصققو  المشققاباة 

للصقققق  المعقققققو  فققققي تققققاري  إعققققادة الشققققراء، فققققال يلغققققى والتققققي لاققققا قيمققققة عادلققققة مسققققاوية 
باألصققق  القققذ  يقققتم بيعققق  أو إقراضققق  بموجقققم معاملقققة إعقققادة الشقققراء أو إققققرا   عتقققرافاإل

 األوراق المالية ألن العاق  يحت ن بجمي  مخاطر ومكافتئات الملكية بشك  جوهر .
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بة ببيقق  األصقق  المققالي حققق الققرف  األو  إلعققادة الشققراء بالقيمققة العادلققة. إذا قامققت المعشقق (د)
واحت نققت فقققط بحققق الققرف  األو  إلعققادة شققراء األصقق  المعقققو  بالقيمققة العادلققة إذا قققام 

باألصقق  ألعاققا عقلققت بشققك  جققوهر   عتققرافالمعقققو  إليقق  الحقققا ببيعقق ، تلغققي المعشققبة اإل
 جمي  مخاطر ومكافتئات الملكية. 

عادة الشراء. يشار أحياعًا لعمله ) ية إعادة شراء األصق  المقالي بعقد فتقرة قصقيرة (  عملية البي  واد
عقققادة الشقققراء. وال تحقققو  عمليقققة إعقققادة الشقققراء هقققذد دون إلغقققاء  مقققن بيعققق  بعمليقققة البيققق  واد

. لكقن إذا تقم إبقرام عتقرافشريطة أن تحقق المعاملة األصلية متطلبقات إلغقاء اإل عترافاإل
شققراء ع ققس األصقق  بسققعر  إلعققادة إت اقيققةلبيقق  األصقق  المققالي بشققك  متققزامن مقق   إت اقيققة

 باألص .  عترافثابت أو بسعر البي  مضافًا إلي  عاتئد المقر ، ععدتئذ ال يتم إلغاء اإل
خيققارات البيقق  وخيققارات الشققراء التققي لاققا سققعر أققق  بكثيققر مققن سققعر السققوق. إذا كققان مققن  (و)

الممكن إعقادة شقراء األصق  المقالي المعققو  مقن قبق  العاقق  وكقان سقعر خيقار الشقراء أقق  
ألن العاققق   عتققرافبكثيققر مققن سققعر السققوق، فققإن عمليققة العققق  ال تكققون مؤهلققة إللغققاء اإل

احت ن بجمي  مخاطر ومكافتئات الملكيقة بشقك  جقوهر . وعلقى عحقو مماثق ، إذا كقان مقن 
الممكن إعادة بي  األص  المالي من قب  المعققو  إليق  وكقان سقعر خيقار البيق  أقق  بكثيقر 

ألن العاقق  ققد احقت ن  عتقرافلعق  ال تكون مؤهلة إللغقاء اإلمن سعر السوق، فإن عملية ا
 بشك  جوهر  بجمي  مخاطر ومكافتئات الملكية.

خيققارات البيقق  وخيققارات الشققراء التققي لاققا سققعر أعلققى بكثيققر مققن سققعر السققوق. يققتم إلغققاء  (ز)
باألصق  المقالي القذ  يقتم عقلق  والخاضق  فققط لخيقار بيق  ذو سقعر أعلقى بكثيقر  عترافاإل

السققوق يحققت ن بقق  المعقققو  إليقق  أو خيققار شققراء ذو سققعر أعلققى بكثيققر مققن سققعر مققن سققعر 
السوق يحت ن ب  العاق . هقذا ألن العاقق  ققد عقق  بشقك  جقوهر  جميق  مخقاطر ومكافتئقات 

 الملكية.

األصققو  التققي يمكققن بسققاولة الحصققو  علياققا الخاضققعة لخيققار شققراء ال يكققون سققعرد أققق   (ا)
باألصقق   عتققرافمققن سققعر السققوق. ويققتم إلغققاء اإل بكثيققر مققن سققعر السققوق أو أعلققى بكثيققر

إذا احت نت المعشبة بخيار شراء على أص  يمكن بسقاولة الحصقو  عليق  فقي السقوق وال 
يكون سعر شراتئ  أق  بكثير من سعر السوق أو أعلى بكثير مقن سقعر السقوق. وهقذا ألن 

( لقم 9كيقة، و)( لم تحت ن أو تعق  بشك  جوهر  جميق  مخقاطر ومكافتئقات المل1المعشبة )
تحت ن بالسيطرة. لكن إذا لم يكن من الممكن الحصو  بساولة علقى األصق  فقي السقوق، 

إلققى حققد مبلقققغ األصقق  الخاضقق  لخيقققار الشققراء وذلقق  ألن المعشقققبة  عتقققرافي معقق  إلغققاء اإل
 احت نت بالسيطرة على األص . 

قبققق   األصققق  القققذ  ال يمكقققن بسقققاولة الحصقققو  عليققق  والخاضققق  لخيقققار بيققق  مكتقققوم مقققن (ط)
المعشبة ال يكون سقعرد أقق  بكثيقر مقن سقعر السقوق أو أعلقى بكثيقر مقن سقعر السقوق. إذا 
قامققت المعشققبة بعققق  األصقق  المققالي الققذ  ال يمكققن بسققاولة الحصققو  عليقق  فققي السققوق، 
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وقامت بكتابة خيقار بيق  ال يكقون سقعرد أعلقى بكثيقر مقن سقعر السقوق، ال تحقت ن المعشقبة 
مخققاطر ومكافتئققات الملكيققة بسققبم خيققار البيقق  المكتققوم. وال تعققق  بشققك  جققوهر  جميقق  

وتحت ن المعشبة بالسيطرة على األص  إذا كان خيار البي  قي ما بشك  كاف لمعق  المعققو  
باألصق  إلقى الحقد القذ  تسقتمر  عتقرافإلي  مقن بيق  األصق ، وفقي هقذد الحالقة يسقتمر اإل

علقى األصق   لمعشقبة بعقق  السقيطرة"(. وتققوم ا24في  مشاركة العاق  )أعنر ال قرة "تطبيق 
إذا لققم يكققن خيققار البيقق  قيمققا بشققك  كققاف لمعقق  المعقققو  إليقق  مققن بيقق  األصقق ، وفققي هققذد 

 باألص .  عترافالحالة يتم إلغاء اإل

إعقادة شقراء أجق . يقؤد   إت اقيقةاألصو  الخاضعة لخيار بي  أو شقراء بالقيمقة العادلقة أو  ( )
إعققادة شققراء آجلققة يكققون  إت اقيققةبيقق  أو شققراء أو عققق  األصقق  المققالي الخاضقق  فقققط لخيققار 

لاا سعر ممارسة أو سعر إعادة شراء مساو للقيمة العادلة للص  المالي في وققت إعقادة 
 بسبم عق  جمي  مخاطر ومكافتئات الملكية بشك  جوهر . عترافالشراء إلى إلغاء اإل

شققبة عمليققة عققق  األصقق  المققالي خيققارات البيقق  أو الشققراء التققي يققتم تسققويتاا عقققدًا. ت قققي م المع ( )
إعقادة شقراء آجلقة القذ  سقيتم تسقويت  بصقافي العققد  إت اقيةالخاض  لخيار بي  أو شراء أو 

ذا لقم  لتحديد ما إذا احت نت أو عقلقت جميق  مخقاطر ومكافتئقات الملكيقة بشقك  جقوهر . واد
تحققققت ن المعشققققبة بشققققك  جققققوهر  بجميقققق  مخققققاطر ومكافتئققققات الملكيققققة الخاصققققة باألصقققق  

عقققو ، فإعاققا تحققدد مققا إذا احت نققت بالسققيطرة علققى األصقق  المعقققو . إن تسققوية خيققار الم
إعادة الشراء اوج  بصافي العققد ال تععقي تلقاتئيقا أن المعشقبة ققد  إت اقيةالبي  أو الشراء أو 

 " و)ز( و)ا( و)ط((. 42عقلت السيطرة )أعنر ال قرات "تطبيق
هو خيار إعادة شراء )شقراء(  يقر إلغاء مخصص الحسام. إن إلغاء مخصص الحسام  ( )

مشروط يعطي المعشقبة الحقق بإعقادة المطالبقة باألصقو  المعقولقة الخاضقعة لقيقود معيعقة. 
فققققط إلقققى حقققد المبلقققغ الخاضققق  إلعقققادة الشقققراء  عتقققرافويحقققو  هقققذا الخيقققار دون إلغقققاء اإل

)علقققى افتقققرا  أن المعققققو  إليققق  ال يسقققتطي  بيققق  األصقققو (، شقققريطة أن يعقققتة عقققن هقققذا 
المعشققبة أو عقلاققا لجميقق  مخققاطر ومكافتئققات الملكيققة بشققك  جققوهر .  إحت ققانلخيققار عققدم ا

على سبي  المثا ، إذا كان المبلغ المسج  والعواتئد من عملية عقق  أصقو  الققر  قيمتاقا 
وحققققدة عملققققة ويمكققققن إعققققادة شققققراء أ  قققققر  مع ققققرد ولكققققن المبلققققغ اإلجمققققالي  1770777

وحققققدة عملققققة، فققققإن  170777يمكققققن أن يتجققققاوز للقققققرو  التققققي يمكققققن إعققققادة شققققراؤها ال 
 .  عترافوحدة عملة من القرو  يمكن أن تكون مؤهلة إللغاء اإل 270777

عملية شراء األوراق المتقوفرة. إن المعشقبة، التقي يمكقن أن تكقون العاقق ، التقي تققوم بخدمقة  (م)
المعقولققة األصقو  المعقولقة يمكقن أن تحقت ن بعمليققة شقراء األوراق المتقوفرة لشقراء األصقو  

المتبقيققة ععققدما يققعخ   مبلققغ األصققو  المتداولققة إلققى مسققتو  محققدد تصققبذ ععققدد تكل ققة 
خدمة تل  األصو  عبتئًا بالقياس إلى معاف  الخدمة. وتحو  عملية شقراء األوراق المتقوفرة 

فقققط إلقققى حققد مبلققغ األصققو  الخاضقققعة لخيققار الشققراء، شقققريطة أن  عتققرافدون إلغققاء اإل
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المعشققبة أو عقلاققا لجميقق  مخققاطر ومكافتئققات الملكيققة  إحت ققانة عققدم يعققتة عققن هققذد العمليقق
 بشك  جوهر  وعدم قدرة المعقو  إلي  على بي  األصو .

إليق   الملحقة. يمكقن أن تققدم المعشقبة للمعققو  تئتمانال واتئد المحتجزة الملحقة وضماعات اإل (ن)
صق  المعققو . ي من خال  إلحاق بعق  أو جميق  فواتئقدها المحتجقزة فقي األإتئتماعتحسين 

يققًا للمعقققو  إليقق  علققى شققك  ضققماعة إتئتماعوكخيققار بققدي ، يمكققن أن تقققدم المعشققبة تحسققيعا 
ذا احت نققت المعشقبة بشققك   إتئتمقان يمكقن أن تكققون محقددة أو  يققر محقددة بمبلققغ معقين. واد

باألصققق   عتقققرافجقققوهر  بجميققق  مخقققاطر ومكافتئقققات ملكيقققة األصققق  المعققققو ، يسقققتمر اإل
ذا احت نت المعشبة ببع ، ولكن ليس بشك  جقوهر  جميق ، مخقاطر الملكيقة  بمجمل . واد

إلققى حققد مبلققغ العقققد أو األصققو  األخققر  التققي  عتققرافواحت نققت بالسققيطرة، ي معقق  إلغققاء اإل
 يمكن أن يطلم من المعشبة دفعاا. 

مبادالت إجمالي العاتئقد. يمكقن للمعشقبة أن تبيق  أصقاًل ماليقًا إلقى المعققو  إليق  وتقدخ  فقي  (س)
إجمالي عاتئد م  المعقو  إليق ، يقتم بموجباقا تسقديد جميق  التقدفقات العقديقة لقدفعات مبادلة 

ال اتئدة من األص  ذو الصلة إلى المعشبة مقاب  دفعة ثابتة أو دفعة سقعر متغيقر وتتحمق  
المعشققبة أ  زيقققادة أو عقصققان فقققي القيمقققة العادلققة للصققق  ذ  الصقققلة. وفققي هقققذد الحالقققة، 

 م  األص . بكا عترافي مع  إلغاء اإل

مبادالت سعر ال اتئدة. يمكن أن تعق  المعشبة إلى المعقو  إلي  أصقاًل ماليقًا ذو سقعر ثابقت  (ع)
وتدخ  في مبادلة سعر فاتئدة م  المعقو  إلي  الستالم سقعر فاتئقدة ثابقت ودفق  سقعر فاتئقدة 

المسقققاو  للمبلقققغ األصقققلي الخقققاص باألصققق  المقققالي  سقققميمتغيقققر علقققى أسقققاس المبلقققغ اإل
باألصقق  المعقققو  شققريطة  عتققرافال تحققو  مبققادالت سققعر ال اتئققدة دون إلغققاء اإلالمعقققو . و 

 أن ال تكون الدفعات على المبادلة مشروطة بدفعات يتم تسديدها على األص  المعقو . 

مبققادالت سققعر ال اتئققدة المط ققبة. يمكققن أن تعققق  المعشققبة إلققى المعقققو  إليقق  أصققاًل ماليققًا ذو  (ف)
، ويمكققن أن تبققرم عمليققة مبادلققة سققعر فاتئققدة مط ققبة مقق  سققعر ثابققت يققتم دفعقق  عبققر الوقققت

المعققققو  إليققق  السقققتالم سقققعر فاتئقققدة ثابقققت ودفققق  سقققعر فاتئقققدة متغيقققر علقققى أسقققاس المبلقققغ 
ذا إعخ ققق  المبلقققغ اإلسقققمياإل للمبادلقققة بحيقققر يسقققاو  المبلقققغ األصقققلي للصققق   سقققمي. واد

 إحت قانلقة عمومقًا المالي المعقو   ير المسدد في أ  مرحلقة مقن الوققت، يعقتة عقن المباد
المعشقققبة بمخقققاطر كبيقققرة فيمقققا يتعلقققق بالقققدف  المسقققبق، وفقققي هقققذد الحالقققة تسقققتمر المعشقققبة 

باألص  المعقو  إلى حقد إسقتمرار  عترافبكام  األص  المعقو  أو تستمر باإل عترافباإل
للمبادلققة مرتبطقققًا  سققميمشققاركتاا. وعلققى العكققس مقققن ذلقق ، إذا لققم يكققن إط قققاء المبلققغ اإل

المعشقققبة  إحت قققاناألصقققلي  يقققر المسقققدد للصققق  المعققققو ، ال يعقققتة عقققن المبادلقققة  بقققالمبلغ
باألصق   عتقرافبمخاطر الدف  المسبق على األص . وعلي ، فإع  ال يحقو  دون إلغقاء اإل

المعقققو  شققريطة أن ال تكققون الققدفعات علققى المبادلققة مشققروطة بققدفعات فاتئققدة يققتم تسققديدها 
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المعشقبة بقب  مخقاطر ومكافتئقات ملكيقة  إحت انمبادلة على األص  المعقو  وال يعتة عن ال
 أخر  كبيرة على األص  المعقو . 

للمعشققبة  المشققاركة المسققتمرة ععققدما تكققون المشققاركة المسققتمرة مققعاةتوضققذ هققذد ال قققرة تطبيققق    20تطبيق
 جزء من األص  المالي.

  

 مقققدارهماوسقعر فاتئقدة فعلقي  قسقيمة ذاتع تقر  أن لقد  المعشقبة مح نقة ققرو  مسقتحقة القدف  مسقبقًا 
وحقدة عملقة. وتققوم بقإبرام معاملقة يحصق  فياقا  170777 بقيمقةمط قبة  ةمبلغ أصقلي وتكل قذات و  17%

وحققدة عملققة مققن أ   20777حققق بقيمققة الوحققدة عملققة، علققى  20114 قيمتاققاالمعقققو  إليقق ، مقابقق  دفعققة 
وحقدة  10777حققوق فقي بالمعشقبة  وتحقت ن. %204لمبلغ األصلي مضقافًا إليق  فاتئقدة بعسقبة لتحصيالت 

توزيقق  الزيققادة ، مضققافًا إلياققا %17لمبلققغ األصققلي مضققافًا إليقق  فاتئققدة بعسققبة لعملققة مققن أ  تحصققيالت 
. ويقققتم تخصقققيص 20777 بقيمقققة لمبلقققغ األصقققليمقققن اعملقققة المتبقيقققة ال اتعلقققى وحقققد %704 ومققققدارها

، لكقن يقتم اقتطقاع 1:2ك  تعاسبي بعسبة التحصيالت من الدفعات المسبقة بين المعشبة والمعقو  إلي  بش
. ال اتئققدةوحققدة عملققة إلققى أن يققتم اسققتع اذ تلقق   10777 وقيمتاققاالمعشققبة  فاتئققدةأ  تعثققرات فققي السققداد مققن 

القيمقققة العادلقققة تكقققون وحقققدة عملقققة و  170177وتكقققون القيمقققة العادلقققة للققققرو  فقققي تقققاري  المعاملقققة هقققي 
 وحدة عملة.  47هي  %704لزيادة بعسبة توزي  االمقدرة ل

لقققدف  هامقققة ل)مقققثاًل، مخقققاطر  الاامقققةوتحقققدد المعشقققبة أعاقققا قامقققت بعقققق  بعققق  مخقققاطر ومكافتئقققات الملكيقققة 
المحتجقققزة  فواتئقققدها)بسقققبم  الاامقققةع  مخقققاطر ومكافتئقققات الملكيقققة بأيضقققًا بققق احت نقققتالمسقققبق( ولكعاقققا 

 المشاركة المستمرة. معاةالسيطرة، لذل  فإعاا تطبق  واحت نت( الملحقة
 اتئقدة محتجقزة تعاسقبية ب إحت انتطبيق هذا المعيار، تقوم المعشبة بتحلي  المعاملة على أعاا )أ(  أج ومن 

ي تئتمقاعاإلتحسين التل  ال اتئدة المحتجزة لتوفير  إلحاقوحدة عملة، إضافة إلى )م(  10777كاملة بقيمة 
 .تئتمانخساتئر اإل عنللمعقو  إلي  

المسقققتلم  المقابققق وحقققدة عملقققة( مقققن  170177 × %27لقققة )وحقققدة عم 20727تققققوم المعشقققبة بحسقققام أن 
 مقا يتبققى مقن المقابق . ويمث  %27 مقدارها حصة تعاسبية كاملةل مقاب وحدة عملة تمث   20114 بقيمة

ي للمعقققو  تئتمققاعاإلتحسققين الفاتئققدتاا المحتجققزة لتققوفير  إللحققاقالمسققتلم  المقابقق وحققدة عملققة(  94المسققتلم )
المستلم للتحسقين  المقاب  %704الزيادة بعسبة  يمث  توزي ضافة إلى ذل ، باإل. تئتمانخساتئر اإل عنإلي  
وحقدة  94وحقدة عملقة ) 24ي هقو تئتمقاعالمستلم للتحسقين اإل المقاب إجمالي  يكوني. وتبعًا لذل ، تئتماعاإل

 وحدة عملة(. 47عملة + 
تدفقات العقدية. وعلى افترا  من ال %27 التي مقدارها حصةالتقوم المعشبة بال اتئ  أو العجز من بي  

لقم تكقن متقوفرة فقي  %27 بعسقبة جزء المحتجزالو  % 17 بعسبة جزء المعقو لل المع صلة أن القيم العادلة
 كما يلي: 98لل قرة  وفقاً تاري  عملية العق ، تقوم المعشبة بتخصيص المبلغ المسج  للص  

   المخصصالمبلغ المسج العسبة المتئوية القيمة العادلة المقدرة 
 20777 %27 20727 الحصة المعقولة

 10777 %17 10717 الحصة المحتجزة
 011111  011011 المجموع

مققن التققدفقات العقديققة مققن خققال   %27 التققي مقققدارها حصققةالتقققوم المعشققبة بحسققام أرباحاققا أو خسققاتئرها مققن بيقق  
وحقدة عملقة  20727وحقدة عملقة ) 27 أ  المسقتلم، المقابق من  ةالمعقول للحصةاقتطاع المبلغ المسج  المخصص 

 وحدة عملة. 177 والمحتجزة من قب  المعشبة % ه للحصةكون المبلغ المسج  يوحدة عملة(. و  20777 –
 

 
 

. تئتمقانخسقاتئر اإللفاتئقدتاا المحتجقزة  إلحقاقمقن  التقي تعقتةضافة إلى ذل ، تعترف المعشقبة بالمشقاركة المسقتمرة باإل
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 التققي ال تسققتلماامققن التققدفقات العقديققة  الحققد األعلققىوحققدة عملققة ) 10777 قيمتقق ببصقق   وتبعققًا لققذل ، فإعاققا تعتققرف
لتققزام(، و اإللحققاقبموجققم  بموجققم  التققي ال تسققتلماامققن التققدفقات العقديققة  الحققد األعلققى) 10724 قيمتقق ذو عالقققة  اد
ة(. تسققتخدم المعشققبة وحققدة عملقق 24 لإلحققاق وهققيوحققدة عملققة مضققافًا إلياققا القيمققة العادلققة  10777 أ ، اإللحققاق

 جمي  المعلومات المذكورة أعالد لمحاسبة المعاملة كما يلي:
 الداتئن المدين 

 20777 - األص  األصلي
 - 10777 المتبقية الحصةأو  لإلحاقاألص  المعترف ب  

 - 47 زيادةتوزي  المستلم على شك   للمقاب  األص 
 27 - (المعقو  منال اتئ  أو العجز )األرباا 

 10724 - لتزاماإل
 - 20114 العقد المستلم

 011011 011011 المجموع
 

 10777 تشققم وحققدة عملققة  90747 ومباشققرة بعققد المعاملققة، هقق ،كققون المبلققغ المسققج  للصقق ي
وحقدة عملقة تمثق  المشقاركة  10747وحدة عملة تمثق  التكل قة المخصصقة للحصقة المحتجقزة، و

 تشققم  توزيقق )والتققي  تئتمققاناتئققدتاا المحتجققزة لخسققاتئر اإلف إلحققاقالمسققتمرة اإلضققافية للمعشققبة مققن 
 وحدة عملة(. 47 بقيمةالزيادة 

 

وحقدة عملققة(  24ي )تئتمققاعالمسققتلم للتحسقين اإل بالمقابق فققي ال تقرات الالحقققة، ، تعتقرف المعشقبةو 
طريقققة ال اتئققدة  إسققتخدامال اتئققدة علققى األصقق  المعتققرف بقق  ب وتققراكم، ةالزمعيقق مبققدأ القسققمةعلققى 
الحالقة ي علقى األصقو  المعتقرف باقا. وكمثقا  علقى إتئتمقاعقيمقة  إعخ قا وتعترف بقب   ةال عال

يققة علققى القققرو  إتئتماعقيمققة  إعخ ققا ، ع تققر  أعقق  يوجققد فققي السققعة الالحقققة خسققاتئر األخيققرة
وحققدة  277 بقيمققةوحققدة عملققة. وتخ قق  المعشققبة أصققلاا المعتققرف بقق   377 بقيمققة ذات الصققلة

وحقققدة عملققة مرتبطقققة بالمشقققاركة  377 ة ب اتئقققدتاا المحتجققزة ووحقققدة عملققة مرتبطققق 377عملققة )
(، وتخ قق  مققن تئتمققانفاتئققدتاا المحتجققزة لخسققاتئر اإل إلحققاقمققن  التققي تعشققبالمسققتمرة اإلضققافية 

تكل قة علقى حسقام  الصقافية هقيالعتيجقة تكقون وحقدة عملقة. و  377 المعترف ب  بقيمقةاا إلتزام
 وحدة عملة. 377 داربمق تئتمانقيمة اإل عخ ا ال اتئ  أو العجز إل

 

 (47شراء أو بي  األص  المالي )ال قرة لطريقة القسط الثابت 
محاسققبة تققاري   إسققتخدامشققراء أو بيقق  األصقق  المققالي أمققا بلبالطريقققة المعتققادة  عتققرافيققتم اإل  28تطبيققق

ويققتم . "01"تطبيقققو" 07"تطبيققق أو محاسققبة تققاري  التسققوية كمققا هققو مققذكور فققي ال قققرة التجققارة
علققى جميقق  عمليققات بيقق  وشققراء األصققو  الماليققة  معسققجمالطريقققة المسققتخدمة بشققك   قتطبيقق

فقققإن  ،. ولاقققذا الغقققر 17فقققي ال ققققرة  المحقققددةالتقققي تعتمقققي إلقققى ع قققس فتئقققة األصقققو  الماليقققة 
بالقيمققة العادلققة مققن  المحققددةعققن األصقو   مع صققلةتشقك  فتئققة  للمتققاجرةاألصقو  المحققت ن باققا 

 خال  ال اتئ  أو العجز. 
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لعققد اللتغيقر فقي قيمقة  علقى أسقاس صقافي األرصقدةالتسقوية بالعقد الذ  يقتضي أو يسمذ  إن   22بيقتط
عقدا بالطريقة المعتادة. وبداًل من ذلق ، يقتم محاسقبة مثق  هقذا العققد علقى أعق  مشقتقة ال يعتبر 

 وتاري  التسوية.  التجارةفي ال ترة ما بين تاري  
 

ري  القققذ  تلقققزم فيققق  المعشقققبة ع سقققاا بشقققراء أو بيققق  األصققق . وتشقققير هقققو التقققا التجقققارةتقققاري  إن   07تطبيقققق
دف  الققذ  سققي   لتققزامباألصقق  الققذ  سققيتم اسققتالم  واإل عتققرافإلققى )أ( اإل التجققارةمحاسققبة تققاري  

بقققب   عتقققرافتم بيعققق ، واإليقققباألصققق  القققذ   عتقققراف، و)م( إلغقققاء اإلالتجقققارةمقابلققق  فقققي تقققاري  
لققدف  فققي تققاري  مقابقق  ابذمققة داتئعققة مققن المشققتر   افعتققر التصققرف واإل مققنأربققاا أو خسققاتئر 

حتقى تقاري  التسقوية المقابق   لتزامعلى األص  واإل ستحقاق. وعموما، ال تبدأ ال اتئدة باإلالتجارة
 ععدما يتم عق  الملكية.

 

تققاري  التسققوية هققو التققاري  الققذ  يققتم فيقق  تسققليم األصقق  إلققى أو مققن قبقق  المعشققبة. وتشققير إن    01تطبيق
تم فيق  اسقتالم  مقن قبق  يقباألصق  فقي التقاري  القذ   عتقرافة تاري  التسوية إلقى )أ( اإلمحاسب

التصققرف فققي  مققنبققب  أربققاا أو خسققاتئر  عتققرافباألصقق  واإل عتققرافالمعشققبة، و)م( إلغققاء اإل
تقققوم المعشققبة بمحاسققبة  ،وععققد تطبيققق محاسققبة تققاري  التسققوية تققاري  تسققليم  مققن قبقق  المعشققبة.

 التجققارةخققال  ال تققرة مققا بققين تققاري   الققذ  سققيتم اسققتالم ة العادلققة للصقق  أ  تغيققر فققي القيمقق
، ال يقققتم وبعبقققارة أخقققر . المشقققتر وتقققاري  التسقققوية بقققع س الطريققققة التقققي تحاسقققم فياقققا األصققق  

بقق  التكل ققة أو التكل ققة المط ققبة، سققعر ب التققي يققتم تسققجيلااألصققو  ابققالتغير فققي قيمققة  عتققرافاإل
ال ققاتئ  أو العجققز للصققو  المصققع ة علققى أعاققا أصققو  ماليققة بقق  فققي حسققام  عتققرافتم اإليقق

بق  فققي صقافي األصقو ل حقققوق  عتقرافبالقيمقة العادلقة مقن خققال  ال قاتئ  أو العجقز، ويققتم اإل
 الملكية للصو  المصع ة على أعاا متوفرة برسم البي . 

 

 (44-41المالي )ال قرات  لتزامباإل عترافإلغاء اإل
   -المالي )أو جزء مع ( ععدما يقوم المدين بب  مما يلي: تزامليتم اعقضاء اإل  09تطبيق 

أو بصقو  ماليقة أخقر ، أو ب)أو جقزء معق ( بقبن يقدف  للقداتئن، عقادة بالعققد،  لتزامي ي باإل (أ)
 بضاتئ  أو خدمات؛ أو

)أو جققزء معقق ( إمققا مققن خققال   لتققزاماإل الرتئيسققية عققنيققتم إع ققاؤد قاعوعيققًا مققن المسققؤولية  (م)
 فإعق  ال يقزا  يمكقن معيعقة، خال  الداتئن. )إذا مقعذ المقدين ضقماعةإجراء قاعوعي أو من 
 تحقيق هذا الشرط(. 

 

إذا قامققت المعشققبة الم صققدرة ألداة الققدين بإعققادة شققراء تلقق  األداة، يققتم اعقضققاء الققدين حتققى لققو    03تطبيق
كاعققت المعشققبة الم صققدرة أحققد صققعاع السققوق فققي تلقق  األداة أو تعققو  إعققادة بيعاققا علققى المققد  

 القريم. 
 

)تسققمى أحياعققًا  إتئتمققانال تع ققي الققدفعات إلققى طققرف ثالققر، بحققد ذاتاققا، بمققا فققي ذلقق  صققعدوق   04تطبيققق
  الرتئيسقي تجقاد القداتئن، فقي  يقام إع ققاء إلتزامقبتسقديد القدين مقن عاحيقة جوهريقة(، المقدين مقن 

 قاعوعي. 
 

م داتئعقق  أن الطققرف الثالققر قققد معققين وقققام بققإعال إلتققزامإذا دفقق  المققدين إلققى طققرف ثالققر لتحمقق     04تطبيق
القدين مقا لقم يقتم تلبيقة الشقرط  إلتزامبق عتقرافديع ، ععدتئقذ ال يققوم المقدين بإلغقاء اإل إلتزامتحم  
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معقين وحصق  علقى  إلتقزام)م(". إذا دف  المدين إلى طرف ثالقر لتحمق  09في ال قرة "تطبيق 
وافق المدين على تققديم دفعقات إع اء قاعوعي من داتئع ، يكون المدين قد قضى الدين. لكن إذا 

ديققن جديققد  إلتزامعلققى الققدين إلققى طققرف ثالققر أو مباشققرة إلققى داتئعقق  األصققلي، يعتققرف المققدين بقق
 تجاد الطرف الثالر. 

 

لقققذل   اً إسقققمي عتبقققاراً إ لمعشقققبة، وال تقققوفر المعشقققبة أو تقققوفر فققققط  اً إلتزامقققفتقققر  طقققرف ثالقققر إإذا    02تطبيق
لاقققذا المعيقققار وكقققذل   عتقققرافة تطبقققق متطلبقققات إلغقققاء اإلالطقققرف الثالقققر بقققدورها، فقققإن المعشقققب

 .  93من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  80 إلى 84ال قرات 
 

عقن حقاقم بجمق  القدين المملقو  مقن قبق  حكومقة محليقة. سيؤسقس  سيتعاز  المقرضقون أحياعقاً    00تطبيق
  المقتقر  للمققر . أيعمقا تقم هذا المتعاز  عن القدين لتحقرر ققاعوعي مقن ملكيقة القدين مقن قبق

ات معشقققبة كجقققزء مقققن معاملقققة  يقققر تبادليقققة فإعاقققا تطبقققق متطلبقققات إلغقققاء إلتزامقققالتعقققاز  عقققن 
مقن معيقار المحاسقبة القدولي فقي  80إلقى  84الخاصة باذا المعيار وكقذل  ال ققرات  عترافاإل

 .93القطاع العام 
 

 عتقرافان قضقاتئيًا أو مقن قبق  القداتئن، إلغقاء اإلبالر م أع  يعتة عقن اإلع قاء الققاعوعي، سقواء كق   08تطبيق
 عتقرافالجديقد إذا لقم يقتم اسقتي اء معقايير إلغقاء اإل لتزام، يمكقن أن تعتقرف المعشقبة بقاإللتزامبقاإل

ذا لقققم تتحققققق تلققق  المعقققايير، فقققال يلغقققى  32 -10فقققي ال ققققرات  للصقققو  الماليقققة المعقولقققة. واد
 الجديد المرتبط باألصو  المعقولة.  لتزامباإل باألصو  المعقولة، وتعترف المعشبة عترافاإل

 

، تختلقققف الشقققروط بشقققك  جقققوهر  إذا كاعقققت القيمقققة الحاليقققة المخصقققومة 49أل قققرا  ال ققققرة    02تطبيق
للتققدفقات العقديققة بموجققم الشققروط الجديققدة، بمققا فققي ذلقق  أ  رسققوم مدفوعققة مطروحققًا معاققا أ  

علقى  % 17لي األصلي، تختلف بمققدار سعر ال اتئدة ال ع إستخدامرسوم مستلمة ومخصومة ب
المقالي األصقلي. إذا  لتقزاماألق  عن القيمة الحالية المخصومة للتدفقات العقدية المتبقيقة مقن اإل

بقب  تكقاليف  عتقرافتم محاسبة تباد  أدوات الدين أو تعدي  الشروط على أع  اعقضاء، يتم اإل
ذا لققم يققتم محاسققبة  أو رسققوم متكبققدة علققى أعاققا جققزء مققن األربققاا أو الخسققاتئر مققن االعقضققاء. واد

التبقققاد  أو التعقققدي  علقققى أعققق  اعقضقققاء، تعقققدي  أ  رسقققوم أو تكقققاليف متكبقققدة المبلقققغ المسقققج  
 المعد . لتزامويتم إط اؤها خال  المدة المتبقية لإ لتزاملإ

  

يتحمقق     الحققالي بتسققديد الققدفعات، ولكققنإلتزامققفققي بعقق  الحققاالت، يع ققي الققداتئن المققدين مققن    87تطبيق
ضقققماعة بالقققدف  إذا تعثقققر الطقققرف الثالقققر القققذ  يتحمققق  المسقققؤولية الرتئيسقققية عقققن  إلتقققزامالمقققدين 

 -السداد. وفي هذد النروف فإن المدين:

   بالضماعة؛ ولتزامالقيمة العادلة إل أساسالمالي الجديد على  لتزاميعترف باإل (أ)

( 9مدفوعققة، ) اتعاتئققد( أ  1ال ققرق بققين )أسققاس يعتققرف باألربققاا أو الخسققاتئر علققى  (م)
المققالي  لتققزاماألصققلي مطروحققًا معقق  القيمققة العادلققة لإ المققالي لتققزاموالمبلقغ المسققج  لإ

 الجديد. 
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 (81-41القيا  )الفقرات 
 معامالت اإليراد  ير التبادلية

ات العاجمقققة عقققن معقققامالت لتزامقققوالقيقققاس المبقققدتئي للصقققو  واإل عتقققرافيقققتم التعامققق  مققق  اإل  81تطبيقققق
. يمكقققن أن تعشقققب 93يقققر تبادليقققة فقققي معيقققار المحاسقققبة القققدولي فقققي القطقققاع العقققام إيقققرادات  

األصققققو  العاتجققققة عققققن معققققامالت إيققققرادات  يققققر تبادليققققة مققققن كققققال الترتيبققققات التعاقديققققة و يققققر 
وتطبيققق  97ال قققرات تطبيققق  98التعاقديققة )أعنققر معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام 

ن ترتيبات تعاقدية ومن جاة أخقر  تلبقي تعريقف أداة ماليقة، (. أيعما عتجت هذد األصو  م91
 فإع : 

 ؛93لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً باا مبدتئيا  عترافيتم اإل (أ)
 يتم قياساا مبدتئيا: (م)

اسقققبة القققدولي فقققي القطقققاع المبقققادئ فقققي معيقققار المح دامقإستخقققبالقيمقققة العادلقققة ب (1)
 و؛ 93العام 

 وفققاً ت التي تعز  مباشرة إلى امتال  األص  المقالي م  أخذ تكاليف المعامال (9)
عتبقققار، حيقققر يقققتم الحققققا قيقققاس األصققق  إلمقققن هقققذا المعيقققار بعقققين ا 44لل ققققرة 

 بخالف القيمة العادلة من خال  ال اتئ  والعجز.
 

 المصاحبة لاذا المعيار(. 47إلى  42)أعنر ال قرات 
 

 (44ة )ال قرة ات الماليلتزامالقياس المبدتئي للصو  المالية واإل

األولقي هقي عقادة سقعر المعاملقة )أ  القيمقة  عتقرافتكون القيمة العادلقة لقلداة الماليقة ععقد اإل  89تطبيق
"(. لكققن إذا كققان جققزء مققن 178العادلققة للمقابقق  المقققدم أو المسققتلم، أعنققر أيضققًا ال قققرة "تطبيققق 

المقابقق  المقققدم أو المسققتلم هققو لشققيء آخققر عققدا األداة الماليققة، يققتم تقققدير القيمققة العادلققة لققلداة 
"(. علققققى سققققبي  119تطبيققققق -172ات "تطبيقققققأسققققلوم تقيققققيم )أعنققققر ال قققققر  إسققققتخدامالماليققققة ب

المثا ، يمكن تقدير القيمة العادلة لقر  أو ذمة مديعة طويلة األجق  ال تحمق  أ  فاتئقدة علقى 
سقعر )أسقعار(  إسقتخدامأعاا القيمة الحالية لجميق  المقبوضقات العقديقة المسقتقبلية المخصقومة ب

ر العملقة، والمقدة، وعقوع سقعر ال اتئقدة، ال اتئدة الساتئدة في السوق ألداة مشاباة )مشاباة من حيق
يققة مشققاباة. ويعتبققر أ  مبلققغ إضققافي يققتم إقراضقق  علققى أعقق  إتئتماعوعوامقق  أخققر ( ذات مققالءة 

 على أع  عوع آخر من األصو .  عترافمصروف أو تخ ي  في اإليراد ما لم يكن مؤهاًل لإ
 

ععققدما يكققون سققعر  %4ق )مققثاًل إذا قامققت المعشققبة بإعشققاء قققر  ذ  سققعر فاتئققدة خققارج السققو    83تطبيق
(، واسققتلمت رسققوم مقدمققة كتعققوي ، فإعاققا تعتققرف بققالقر  %8السققوق لقققرو  مشققاباة هققو 

بقيمت  العادلة، أ  صافي الرسوم التقي تسقتلماا. وتسقج  المعشقبة الخصقم فقي حسقام ال قاتئ  
 طريقة سعر ال اتئدة ال علي.  إستخدامأو العجز ب
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 القرو  ذات االمتياز
متياز إلى أو تلقياا مقن قبق  معشقبة بدرجقة أدعقى مقن شقروط السقوق. إليتم معذ القرو  ذات ا   84تطبيق

متياز التقي تمقعذ مقن قبق  معشقبة الققرو  للقدو  العاميقة، إلتشم  األمثلة على القرو  ذات ا
الشقققركات الصقققغيرة، ققققرو  الطقققالم التقققي تمقققعذ لتبهيققق  الطقققالم للتعلقققيم فقققي الجامعقققات أو 

سقققكان التقققي تمقققعذ إلقققى العقققاتئالت ذات القققدخ  المحقققدود. يمكقققن أن تتلققققى المعاهقققد وققققرو  اإل
متيققاز، علققى سققبي  المثققا ، مققن وكققاالت التعميققة والمعشققآت الحكوميققة إذات  المعشققآت قروضققاً 

 األخر .
 

يققتم تمييققز مققعذ أو تلقققي القققر  ذو االمتيققاز مققن التعققاز  عققن ملكيققة الققدين إلققى أو مققن قبقق    84تطبيققق
أو  عتقرافالتمييز هاما ألع  يؤثر على اعتبار شروط السوق المتدعية فقي اإلمعشبة. يعتبر هذا 

 الالحق.  عترافالقياس المبدتئي للقر  بدال مع  كجزء من القياس أو اإل
 

إن الادف من قر  ذو امتياز في البدايقة تقوفير أو تلققي المقوارد بشقروط سقوق متدعيقة. يعشقب   82تطبيق
ممعوحقققة أو المتلققققاة مبقققدتئيا بشقققروط متعلققققة بالسقققوق حيقققر التعقققاز  عقققن القققدين مقققن الققققرو  ال

تغيقققرت عيقققة أ  طقققرف بالعسقققبة للققققر  الحققققا إلقققى إصقققدارها أو تلقياقققا المبقققدتئي. علقققى سقققبي  
المثققا ، يمكققن أن تقققر  حكومققة المققا  إلققى معشققبة  يققر ربحيققة مقق  العيققة بققبن القققر  سققيعاد 

  الحكومقة الحققا عقن جقزء مقن دفع  بالكام  حسم شروط السوق. وم  ذلق ، يمكقن أن تتعقاز 
 تئتمقانالقر . ال يعتبر هذا قرضا ذو امتياز حير أن هدف القر  كان في البداية تقوفير اإل

لمعشبة بالمعدالت المرتبطة بالسوق. ستعالة المعشبة التخلقي الالحقق عقن الققر  كتعقاو  عقن 
 .92طاع العام في معيار المحاسبة الدولي في الق عترافالدين وتطبق متطلبات إلغاء اإل

 
تمققعذ أو يققتم تلقققي القققر  ذو االمتيققاز بشققروط سققوق متدعيققة، قققد ال يكققون سققعر المعاملققة فققي   80تطبيققق

المبقدتئي، تحلق  المعشقبة بعقاءات علقى  عتقرافالمبدتئي للقر  بقيمت  العادلة. ععقد اإل عترافاإل
  المكوعقققات ذلققق  مقققادة الققققر  الممعقققوا أو المتلققققى إلقققى أجقققزاؤد المكوعقققة، ويحاسقققم علقققى تلققق

 أدعاد.  82وتطبيق  88المبادئ الواردة في ال قرات تطبيق  إستخدامب
 

تقيقيم المعشقبة أوال إذا كاعقت مقادة الققر  ذو االمتيقاز قرضقا فقي الواقق ، أو معحقة أو مسقاهمة   88تطبيق
من المالكين أو مجموعة معاا، من خال  تطبيق المبقادئ القواردة فقي معيقار المحاسقبة القدولي 

. 93مققن معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام  48-49وال قققرات  98لقطققاع العققام فققي ا
إذا حققددت معشققبة أن المعاملققة أو جققزء معاققا يعتبققر قرضققا، فإعاققا تقيققيم إذا كققان سققعر المعاملققة 

المبقققدتئي. تحقققدد المعشقققبة القيمقققة العادلقققة للققققر   عتقققرافيمثققق  القيمقققة العادلقققة للققققر  ععقققد اإل
. ععقدما ال تسقتطي  المعشقبة 114وتطبيقق  171ئ القواردة فقي ال ققرات تطبيقق المبقاد إستخدامب

تحديد القيمة العادلة باإلشارة إلى السوق ال عا ، فإعاا تستخدم تقعية تقييم. يمكقن تحديقد القيمقة 
 إسققتخدامتقعيققة تقيققيم عققن طريققق خصققم جميقق  العقققد الققذ  يققتم تلقيقق  مسققتقبليا ب إسققتخدامالعادلققة ب

 (.  89المرتبط بالسوق لقر  مشاب  )أعنر تطبيق  معد  ال اتئدة
 

 تتم معالجة أ  اختالف بين القيمة العادلة لقر  وسعر المعاملة )عواتئد القر ( كالتالي:  82تطبيق
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لمعيققار المحاسققبة  وفقققاً خققتالف إلأيعمققا تققم تلقققي القققر  مققن قبقق  معشققبة، تققتم محاسققبة ا (أ)
 .93الدولي في القطاع العام 

خققتالف كع قققات فققي ال ققاتئ  أو إلقققر  مققن قبقق  معشققبة، تققتم معالجققة اأيعمققا تققم مققعذ ال (م)
سقققتثعاء ععققدما يكقققون الققققر  معاملقققة مققق  المقققالكين، إالمبقققدتئي، ب عتقققرافالعجققز ععقققد اإل

ضقققمن طقققاقتام كمقققالكين. ععقققدما يكقققون الققققر  معاملقققة مققق  المقققالكين ضقققمن طقققاقتام 
متيقققاز لمعشقققبة إو ذ كمقققالكين، علقققى سقققبي  المثقققا ، ععقققدما تقققوفر معشقققبة مسقققيطرة قرضقققاً 

فقي  إسقتثمارخقتالف مسقاهمة فقي رأس المقا ، مثق ، إلمسيطر علياقا، يمكقن أن يمثق  ا
 من ع قات. معشبة بدالً 

 

 93مقن معيقار المحاسقبة القدولي فقي القطقاع العقام  44يتم التزويقد ببمثلقة توضقيحية ف ال ققرة 
 المرافقة لاذا المعيار. 41إلى  47وكذل  في ال قرات 

 
فتئقققات  إسقققتخدامالمبقققدتئي، تققققوم المعشقققبة الحققققا بقيقققاس الققققرو  ذات االمتيقققاز ب عتقققرافد اإلبعققق   27تطبيق

 .17األدوات المالية المعرفة في ال قرة 
 

 معامالت اإليرادات  ير التبادلية
 [تم إلغاتئاا]  21تطبيق

 

 تقييم الضماعات المالية الصادرة من خال  معاملة  ير تبادلية
لماليقققة التعاقديقققة فققققط )أو الضقققماعات التقققي تعتبقققر أساسقققا تعاقديقققة( ضقققمن تعقققدرج الضقققماعات ا  29تطبيقققق

مقققن معيقققار المحاسقققبة القققدولي فقققي  4وتطبيقققق  3عطقققاق هقققذا المعيقققار )أعنقققر ال ققققرتين تطبيقققق 
(. ال تعدرج الضماعات  ير التعاقدية ضمن عطاق هذا المعيقار حيقر أعاقا ال 98القطاع العام 

والقياس فققط لمتعحقي عققود  عترافذا المعيار متطلبات اإلتلبي تعريف األداة المالية. يصف ه
 الضماعات المالية. 

 
، يتم تعريف "عقد الضمان المالي" على أع  "العقد القذ  يتطلقم مقن المقاعذ أداء 17في ال قرة   23تطبيق

دفعات محددة لتعوي  مساهم عن الخسقارة التقي تكبقدها بسقبم عجقز مقدين محقدد عقن القدف  
للشروط األصلية أو المعدلقة ألداة القدين. بموجقم متطلبقات هقذا المعيقار،  وفقاً  ستحقاقععد اإل

ات الماليققة األخققر ، أن يققتم لتزامققيطلققم مققن عقققود الضققمان المققالي، مثقق  األصققو  الماليققة واإل
مقن هقذا المعيقار التعليقق واإلرشقاد  49-47باا مبدتئيا بالقيمة العادلة. توفر ال قرات  عترافاإل

مقققة العادلقققة ويقققتم إكمقققا  هقققذا عقققن طريقققق دليققق  التطبيقققق فقققي ال ققققرات تطبيقققق حقققو  تحديقققد القي
 المحققددة المبققالغ أعلققى فققي المققالي الضققمان لعقققود الالحققق . يعتبققر القيققاس114تطبيققق -171
 المحتملقققة اتلتزامقققاإل المخصصقققات،" ،12 القققدولي فقققي القطقققاع العقققام المحاسقققبة لمعيقققار وفققققاً 

واإلط قققاء  يكقققون ذلققق  معاسقققبا، ععقققدما أققق ، مبقققدتئياً  بققق  فالمعتقققر  والمبلقققغ ،"المحتملقققة واألصققو 
 المعقققامالت اإليقققرادات مقققن" ،12 القققدولي فقققي القطقققاع العقققام المحاسقققبة لمعيقققار وفققققاً  التراكمقققي
   .التبادلية"

 

  يققر المعققامالت طريققق عققن األحيققان مققن كثيققر فققي الضققماعات يققتم تقققديم العققام، القطققاع فققي 24تطبيققق
 مقن لمزيقد عقادة الضقماعات مقن العقوع هذا يقدم. إسمياعتبار  أو اراعتب أ  دون أ  التبادلية،
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 التحتيقة، البعيقة مشقاري  دعقم األ را  هذد وتشم . للمعشبةجتماعية إلوا قتصاديةإلا األهداف
المعشقآت  إصقدار سقعدات وضقمان ،قتصقاديةاإل األزمقات أوققات في التجارية المؤسسات ودعم
 ااإسققتخدام سققيتم التققي السققيارات لتمويقق  لمققون ينل وقققرو  الحكومققات مققن أخققر  طبقققات فققي

فإعققق  يتعقققين علقققى  المقققالي، عتبقققار للضقققمانإ ععقققدما يكقققون هعالققق  . كمقققون ين واجبقققاتام ألداء
ذا كقققان االعتبقققار يمثققق  معقققامالت مقققن االعتبقققار يعشقققب كقققان إذا المعشقققبة تحديقققد  قيمقققة مبادلقققة واد

 بالضققمان عتققرافين علققى المعشققبة اإلفإعقق  يتعقق عادلققة، قيمققة يمثقق  عتبققار الإلكققان ا إذا. عادلققة
 لمعيققار وفقققاً يجققم أن يكققون القيققاس الالحققق بققبعلى مبلققغ يققتم تحديققدد . االعتبققار بمبلققغ المققالي

ععققدما يكققون ذلقق   أققق ، ،مبققدتئياً  بقق  المعتققرف والمبلققغ 12 الققدولي فققي القطققاع العققام المحاسققبة
. 2 الققدولي فققي القطققاع العققام المحاسققبة لمعيققار وفقققاً  بقق  اإلط ققاء التراكمققي المعتققرف مالتئمققا،

المسققجلة ععققد  تحققدد المعشققبة القيمققة العادلققة، بالقيمققة االعتبققار لققيس ععققدما تسققتعتة المعشققبة أن
   .اعتبار أ  دف  يتم لم لو كما الطريقة بع س المبدتئي عترافاإل

 

بالقيمقققة المبققدتئي، ععقققدما ال يققتم وضقق  أ  رسققوم أو ععقققدما ال يكققون االعتبققار  عتققرافععققد اإل   24تطبيق
العادلققة، فققإن المعشققبة ت كققر أوال إذا كققان هعالقق  أسققعارا معلعققة متققوفرة فققي السققوق العشققط لعقققود 
الضمان المالي المكافتئة مباشرة لتل  التي يتم الدخو  إلياقا. يشقم  القدلي  علقى السقوق العشقط 
ة معققامالت السققوق علققى أسققاس تجققار  بققين األطققراف المسققتعدة للمعرفققة، والمرجقق  إلققى القيمقق

العادلة الحالية لعقد ضمان مالي آخقر يكقون أساسقا ع قس القذ  يقتم تقديمق  باالعتبقار الصق ر  
مقن قبق  المقاعذ. ال تعتبققر حقيققة أن عققد الضقمان المقالي قققد تقم القدخو  إليق  ععققد  سقميأو اإل

عققدم وجققود اعتبققار مققن قبقق  المققدين إلققى المققاعذ، بحققد ذاتاققا، دلققيال قاطعققا علققى  يققام السققوق 
مكقققن أن تتقققوفر الضقققماعات مقققن المقققاعحين التجقققاريين، لكقققن يمكقققن أن توافقققق معشقققبة العشقققط. ي

القطققاع العققام علققى الققدخو  إلققى عقققد الضققمان المققالي لعققدد مققن األسققبام  يققر التجاريققة. عقق  
طقالق مشقروع  سب  المثقا ، إذا كقان المقدين  يقر ققادر علقى تحمق  ع ققات الرسقوم التجاريقة، واد

سياسقة أو األهقداف االجتماعيقة للمعشقبة ستوضق  فقي المجازفقة بالكام  من واحد من أهقداف ال
مققا لققم يققتم مققعذ عقققد ضققمان مققالي، يمكققن أن تصقق  معشققبة قطققاع ععققام أو الحكومققة لمققعذ عقققد 

 ضمان مالي.
 

ععقد عقدم وجقود سقوق عشقط لعققد ضقمان مكقاف  مباشقرة؛ تعتبقر المعشقبة تقوفر تقعيقة تقيقيم بقدال  22تطبيق 
للقيمققة العادلققة. يمكققن أن تعتمققد مثقق  هقققذد  موثوقققاً  تقققدم مقياسققاً مققن مالحنققة السققوق العشققط و 

التقعيقققة للتقيقققيم علققققى عمقققاذج رياضققققية تعتبقققر المخقققاطرة الماليققققة. علقققى سققققبي  المثقققا ، تضققققمن 
الحكومققة الوطعيققة دبليققو إصققدار سققعدات للبلديققة س. بيعمققا تمتلقق  البلديققة س ضققمان حكققومي 

قسيمة أدعى معاا لقو كاعقت  يقر محميقة بواسقطة يدعم إصدارها للسعدات، تمتل  أساماا قيمة 
ضقققمان حكقققومي.  يعقققز  هقققذا إلقققى أن الضقققمان يخ ققق  جاعقققم المجازفقققة الخقققاص بالسقققعدات 

المعتشقر بقين مقا  تئتماناإل إستخدامبالعسبة للمستثمرين. يمكن تحديد رسوم الضمان عن طريق 
لحكومققة وال اتئققدة مقق  كققان يمكققن أن تمتلكقق  فاتئققدة الكوبققون واإلصققدار  يققر المققدعوم مققن قبقق  ا

كتسقام عقن طريقق مالحنقة السقوق ما تكقون القيمقة العادلقة قابلقة لإالضمان في الموقق . ععقد
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العشقققط أو مقققن خقققال  تقعيقققة تقيقققيم أخقققر ، فقققإن المعشقققبة تعتقققرف بالضقققمان المقققالي بتلققق  القيمقققة 
. ععققد المركققز المققالي وتعتققرف بع قققات مبلققغ مكققاف  فققي بيققان األداء المققالي\العادلققة فققي بيققان 

تقعيققة تقيققيم ال تعتمققد علققى مالحنققة السققوق العشققط تحتققاج المعشققبة ألن ترضققي ذاتاققا  إسققتخدامب
 .وم اوماً  ببن تكون مخرجات أ  عموذج موثوقاً 

 

إذا لم يكن هعال  قدرة على تحديد قياس موثوق للقيمة العادلة، عن طريقق المالحنقة المباشقرة    20تطبيق
قيققيم أخققر ، فإعقق  يطلققم مققن المعشققبة تطبيققق مبققادئ معيققار للسققوق العشققط أو مققن خققال  تقعيققة ت
المبققدتئي.  عتققرافعلققى عقققد الضققمان المققالي ععققد اإل 12المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام 

الحققالي عتيجققة لحققدر ماضققي يتعلققق بعقققد ضققمان مققالي إذا كققان  لتققزامتقيققيم المعشققبة إذا عشققب اإل
لشققروط العقققد  وفقققاً لققى تققدفق عقققد  خققارجي الحققالي سققيؤد  إ لتققزاممققن الممكققن أن مثقق  هققذا اإل

ذا كان من الممكن عمق  تققدير موثقوق مقن التقدفق. مقن الممكقن أن اإل الحقالي المتعلقق  لتقزامواد
المبققدتئي حيقر، علققى سقبي  المثققا ، تقدخ  المعشققبة فققي  عتققرافمقالي سيعشققب ععقد اإل إلتققزامبعققد 

غيرة و، باالعتمقاد علقى عقد ضمان مالي لضمان الققرو  إلقى عقدد كبيقر مقن الشقركات الصق
 الخبرات السابقة، تكون مدركة ببن عسبة من هذد الشركات ستتخلف.

 

 (48و 40 تانالقياس الالحق للصو  المالية )ال قر 
 

إذا تم قياس أداة ماليقة معتقرف باقا سقابقًا علقى أعاقا أصق  مقالي بالقيمقة العادلقة وكاعقت قيمتاقا    28تطبيق
 .  42لل قرة  وفقاً ًا ماليًا إلتزامكون تفإعاا الص ر،  ما دونالعادلة 

 

الالحقققق ألصقق  مقققالي و توضققذ األمثلقققة التاليققة محاسقققبة تكققاليف المعاملقققة ععققد القيقققاس األولققي    22تطبيق
 بقيمقةشقراء  عقالوةً وحقدة عملقة مضقافًا إلياقا  177متوفر برسم البي . يقتم شقراء األصق  مقابق  

عاايقة  تصقادفوحقدة عملقة. و  179 قيمقةبباألصق  بشقك  أولقي  عتقرافوحقدة عملقة. يقتم اإل 9
وحققدة  177فتقرة إعققداد التقققارير بعقد يققوم واحققد، ععققدما يكقون سققعر السققوق المعلقن للصقق  هققو 

ذا كقان ققد تققم بيق  األصق ، يقتم دفقق  عمولقة  وحقدة عملققة. وفقي ذلق  التققاري ،  3 بقيمقةعملقة. واد
البيق ( ويقتم  مقنحتملقة وحقدة عملقة )دون العنقر إلقى العمولقة الم 177 بقيمقةيتم قياس األص  

ذا كقان للصق   9 قيمتاابخسارة  عترافاإل وحدة عملة في صافي األصو ل حقوق الملكيقة. واد
، يقققتم إط قققاء تكقققاليف المعاملقققة فقققي قابلقققة للتحديقققدالمقققالي المتقققوفر برسقققم البيققق  دفعقققات ثابتقققة أو 

ذا لقم يكقن للصق ال عالةطريقة ال اتئدة  إستخدامحسام ال اتئ  أو العجز ب المقالي المتقوفر  . واد
بتكقاليف المعاملقة فقي حسقام ال قاتئ   عتقراف، يتم اإلقابلة للتحديدبرسم البي  دفعات ثابتة أو 

 قيمت .  تعخ  باألص  أو  عترافأو العجز ععدما يتم إلغاء اإل
 

يتم قيقاس األدوات المصقع ة علقى أعاقا ققرو  وذمقم داتئعقة بالتكل قة المط قبة دون العنقر إلقى    177تطبيق
 .  ستحقاقحتى تاري  اإل ابا حت اناإلالمعشبة  عية
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 (49 - 47 تانقياس القيمة العادلة )ال قر  عتباراتإ 
أن المعشققبة هققي معشققبة مسققتمرة بققدون عيققة أو م ققادد تعريققف القيمققة العادلققة افتققرا   يتضققمن   171تطبيق

. تيقة يقر موامعاملقة بشقروط  تع يقذحاجة لتصق ية أو تقلقيص حجقم عملياتاقا بشقك  كبيقر أو 
وبالتققالي ال تكققون القيمققة العادلققة هققي المبلققغ الققذ  يمكققن أن تسققتلم  المعشققبة أو تدفعقق  فققي 

الققيم العادلقة تعكقس  إال أنببسقعار مخ ضقة.  جبقر أو تص ية إلزامية أو بي   قسريةمعاملة 
 ية للداة. تئتماعالجودة اإل

 

طلقققوم" )ويشقققار إليققق  أحياعقققًا "سقققعر العقققر " و"السقققعر الم ييسقققتخدم هقققذا المعيقققار مصقققطلح   179تطبيق
"بسقققعر العقققر  الحقققالي"( فقققي سقققياق أسقققعار السقققوق المعلعقققة، ومصقققطلذ "ال قققرق بقققين سقققعر 
العققر  والسققعر المطلققوم" ليشققم  تكققاليف المعاملققة فقققط. وال يققتم شققم  التعققديالت األخققر  

الطرف المقابق ( فقي مصقطلذ الخاصقة بق تئتمقاناإلللوصو  إلى القيمة العادلة )مثاًل مخاطر 
 "ال رق بين سعر العر  والسعر المطلوم". 

 

 اليوق النشط: اليعر المعلن
عتبققر األداة الماليققة علققى أعاققا مسققعرة فققي السققوق العشققط إذا كاعققت األسققعار المعلعققة متققوفرة ت   173تطبيق

صقعاعية،  أو مجموعقةالسمسقار،  أو التقاجر،أو بساولة وبشك  معقتنم عقن طريقق التبقاد ، 
 ال عليققة األسققعار تمثقق  معققامالت السققوق تلقق كالققة تعنيميققة، وكاعققت خدمققة التسققعير أو و أو 

السقعر  مقن حيقرالقيمقة العادلقة  ويقتم تحديقدمعتنم علقى أسقاس تجقار .  والتي تحدر بشك 
أسقاس تجقار . والاقدف  ىالمت ق عليق  بقين المشقتر  الرا قم والبقاتئ  الرا قم فقي معاملقة علق

في السوق العشط هو الوصو  إلى السقعر القذ   لةمتداو من تحديد القيمة العادلة ألداة مالية 
بقدون تعقدي  أو إعقادة  أ تحص  بق  المعاملقة فقي عاايقة فتقرة إعقداد التققارير فقي تلق  األداة )

الققذ  تملققق  المعشققبة وسققيلة وصقققو   جققدو تحديققد شققروط األداة( فقققي السققوق العشققط األكثقققر 
فقي  اختالفقاتعكس أ  تلق دو األكثر جالسعر في السوق  تعد المعشبة   ير أنمباشرة ل . 

تم يققالطققرف المقابقق  بققين األدوات المتداولققة فققي ذلقق  السققوق واألدوات التققي  إتئتمققانمخققاطر 
أسققعار معلعققة فققي السققوق العشققط هققو أفضقق  دليقق  علققى القيمققة عققرو  ن وجققود إماققا. يتقي

 المالي. لتزاماإلأو موجودة لقياس األص  المالي  متى كاعت ااإستخدام ويتمالعادلة 
 

القذ  سقيتم إصقدارد هقو  لتقزاماإلللصق  المحقت ن بق  أو  المعاسقم معلقنالسقوق السعر يكون    174تطبيق
المحقققت ن بققق   لتقققزامعقققادة سقققعر العقققر  الحقققالي، وبالعسقققبة للصققق  القققذ  سقققيتم شقققراؤد أو اإل

لتزامققفيكققون السققعر المطلققوم. ععققدما يكققون لققد  المعشققبة أصققو  و   يةمخققاطر سققوقذات ات اد
أسققققعار سققققوق متوسققققط كبسققققاس لتحديققققد القققققيم العادلققققة  إسققققتخدام، يمكعاققققا لققققةمتعلقققققة بالمعاد

مخققاطر وتطبيققق سققعر العققر  أو السققعر المطلققوم علققى معادلققة ال للوضققاع التققي تتطلققم
وععققققدما تكققققون أسققققعار العققققر  واألسققققعار  .حيثمققققا يكققققون معاسققققباً  صققققافي المركققققز الم تققققوا،

طالمقا أعق  الحاليقة لقيمقة العادلقة علقى ا حدر معاملة دلقيالً أسعر  يقدمالمطلوبة  ير متوفرة، 
ذا تغيقرت النقروف  قتصقاديةلم يحدر تغيير جوهر  فقي النقروف اإل معقذ وققت المعاملقة. واد

أحقدر سقعر معلقن  يلقيمعذ وقت المعاملة )مثاًل تغير في سعر ال اتئدة الخالي من المخقاطر 
جوع إلقى األسقعار أو لسعد حكومي(، تعكس القيمة العادلة التغير في النروف من خال  الر 

، إذا وعلققى عحققو مماثقق . حيثمققا يكققون معاسققباً المعققدالت الحاليققة لققلدوات الماليققة المشققاباة، 
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أن سقققعر آخققر معاملقققة لققيس هقققو القيمققة العادلقققة )مققثاًل ألعققق   تثبققتالمعشقققبة أن بإمكققان  كققان
بيقق   أو تصقق ية إلزاميققة أو قسققريةعكققس المبلققغ الققذ  تسققتلم  المعشققبة أو تدفعقق  فققي معاملققة 

األدوات مققن ن القيمققة العادلققة لمح نققة إالسققعر. ذلقق  جبققر  ببسققعار مخ ضققة(، يققتم تعققدي  
ذا كقان الخقاص باقا المعلن السوقسعر و عن عدد من وحدات األداة  تعتةالمالية  عقر  . واد
، لكققن يوجققد سققوق عشققط بمجملاققاالمعلققن فققي سققوق عشققط  يققر موجققود ألداة ماليققة  األسققعار

ألجزاتئاقا  ذات العالققةتحديد القيمة العادلة على أسقاس أسقعار السقوق ألجزاتئاا المكوعة، يتم 
 المكوعة. 

 

ذلققق  إذا تقققم اإلعقققالن عقققن معقققد  مقققا )بقققداًل مقققن السقققعر( فقققي سقققوق عشقققط، تسقققتخدم المعشقققبة    174تطبيق
أسقلوم التقيقيم لتحديقد القيمقة العادلقة.  أحد معطيقات أع المعد  المعلن عع  في السوق على 

ذا لققم  أو العوامقق  األخققر  التققي  تئتمققانلمعققد  المعلققن ععقق  فققي السققوق مخققاطر اإلا يتضققمنواد
 السققققتيعام تلقققق المشققققاركون فققققي السققققوق فققققي تقيققققيم األداة، تقققققوم المعشققققبة بالتعققققدي   يشققققملاا

 العوام . 
 

 اليوق الغير نشط: تقييس التقنية 
أسققلوم  إسققتخداممققة العادلققة بإذا لققم يكققن سققوق األداة الماليققة عشققطًا، تقققوم المعشققبة بتحديققد القي   172تطبيق

حقدر معقامالت السقوق علقى أسقاس تجقار  أ إسقتخدامالتقيقيم  أسقاليم تتضقمن. و معقين تقييم
شققارةبققين األطققراف الرا بققة والمطلعققة، إذا تققوفرت،  إلققى القيمققة العادلققة الحاليققة أداة أخققر   واد

ذا وعمقاذج تسقعير  ،، وتحلي  التدفق العقد  المخصقومتكون متطابقة إلى حد كبير الخيقار. واد
لقلداة  لتسقعيرمقن قبق  المشقاركين فقي السقوق  شقاتئ كان هعا  أسلوم تقييم مسقتخدم بشقك  

تم الحصققققو  علياققققا فققققي يققققتقققققديرات موثوقققققة للسققققعار التققققي  يقققققدمذلقققق  األسققققلوم  وتبققققين أن
 معامالت السوق ال علية، تستخدم المعشبة ذل  األسلوم. 

 

تقيققيم هققو تحديققد مققاذا يمكققن أن يكققون سققعر المعاملققة فققي أسققلوم ال إسققتخدامن الاققدف مققن إ   170تطبيق
العاديقة. ويقتم تققدير  التشقغي تاري  القياس في تباد  على أساس تجار  عاتة عقن اعتبقارات 

معطيات السوق إلقى أقصقى  يست يد منالقيمة العادلة على أساس عتاتئة أسلوم التقييم الذ  
بالمعشققبة. ويتوققق  أن يصقق  أسقققلوم ، ويعتمققد ببققق  مققا يمكققن علققى المعطيققات الخاصققة حققد

عكققس بشققك  معقققو  كيققف يمكققن أن يالتقيققيم إلققى تقققدير واقعققي للقيمققة العادلققة إذا )أ( كققان 
علقققى عحقققو األداة، و)م( كاعقققت معطيقققات أسقققلوم التقيقققيم تمثققق   تسقققعيرالسقققوق مقققن يتوقققق  
اة عوامقققق  المخقققاطر المتعلققققة بالعاتئققققد المتبصقققلة فققققي األد ومققققاييستوقعقققات السققققوق معققققو  
 المالية. 

 

جمي  العوام  التي يدرسقاا المشقاركون فقي السقوق أثعقاء  يشم لذل ، فإن أسلوم التقييم )أ(    178تطبيق
المقبولقققة لتسقققعير األدوات الماليقققة.  قتصقققاديةمققق  المعاجيقققات اإل يعسقققجمتحديقققد السقققعر، )م( 

ار مققن أ  أسققع إسققتخداموتقققوم المعشققبة بشققك  دور  بقيققاس أسققلوم التقيققيم وفحققص فاعليتقق  ب
بقدون تعققدي  أو إعقادة تحديققد شققروط( أو  أ فقي ع ققس األداة ) ملحققونمعقامالت سققوق حقالي 

بشققك  السققوق متققوفرة. وتحصقق  المعشققبة علققى بياعققات  ملحققونبعققاءًا علققى أ  بياعققات سققوق 
أفضقق  دليقق  علققى القيمققة إن األداة.  ءأو شققرا إعشققاءمققن ع ققس السققوق الققذ  تققم فيقق   معسققجم

القيمقة  أ األولي في معاملة تبادلية هو سقعر المعاملقة ) عترافلية ععد اإلالعادلة للداة الما
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ألداة الماليققة مققن تلقق  اإثبققات القيمققة العادلققة ل مققا لققم يققتمالعادلققة للمقابقق  المسققتلم أو المققدفوع( 
بقققدون  أ األخقققر  فقققي ع قققس األداة ) الملحقققونخققال  المقارعقققة مققق  معقققامالت السقققوق الحققالي 

شقققروط( أو بعقققاءًا علقققى أسقققلوم التقيقققيم القققذ  تشقققم  متغيراتققق  فققققط تعقققدي  أو إعقققادة تحديقققد 
 .   الملحونة األسواقالبياعات من 

 

الالحق  عترافالمالي واإل لتزاميجم أن يكون القياس الالحق للص  المالي أو اإل  172تطبيق
 للمكاسم والخساتئر مت قًا م  متطلبات هذا المعيار، وقد ال يعجم عن تطبيق ال قرة تطبيق

مالي، وفي  إلتزاماألولي ببص  مالي أو  عترافبمكسم أو خسارة ععد اإل عترافاإل 178
 عترافوجوم اإل 92هذد الحالة يتطلم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

األولي فقط إلى المد  الذ  تعشب ب  من تغير في  عترافبالمكسم أو الخسارة بعد اإل
المشاركين في السوق أخذد في االعتبار ععد تحديد عام  )بما في ذل  الوقت( على 

 السعر.
 

مققالي هققو معاملققة سققوق تققوفر  إلتققزاميعتبققر الشققراء أو اإلعشققاء األولققي ألصقق  مققالي أو تكبققد    117تطبيق
العادلققة لققلداة الماليققة. وبشققك  خققاص، إذا كاعققت األداة الماليققة هققي أداة  لتقققدير القيمققةأساسققًا 

ن تحديد قيمتاا العادلة بالرجوع إلى نروف السوق التقي كاعقت (، يمكمعين دين )مث  قر 
 المحملقققةونقققروف السقققوق الحاليقققة أو أسقققعار ال اتئقققدة  تئااأو إعشقققا تئااموجقققودة فقققي تقققاري  شقققرا

 سقققتحقاقاإلفتقققرة  أ دوات القققدين المشقققاباة )أل قبققق  آخقققرين المعشقققبة أو مقققنمقققن قبققق  حاليقققًا 
، ، الضقققماعات اإلضقققافيةتئتمقققانلقققة، مخقققاطر اإل، عمقققط التقققدفق العققققد ، العمة المماثلقققةالمتبقيققق

 تئتمققققانخقققاطر اإلم، وبشقققرط أن ال يكققققون هعقققا  تغييقققر فققققي وكخيققققار بقققدي أسقققاس ال اتئقققدة(. 
 تققققدير بعقققد إعشقققاء أداة الققدين، يمكقققن اشقققتقاق ةالمطبقققق تئتمققاناإل وتوزيعقققاتلمقققدين الخاصققة با

يقة إتئتماععكقس جقودة سعر فاتئدة أساسي ي إستخدامالسوق من خال   في  اتئدة الحالياللسعر 
 ويعققد  السققتيعام، تئتمققانتوزيقق  اإل ويحققافن علققى ثبققات، ذات الصققلةأفضقق  مققن أداة الققدين 

ذا تغيقرت النقروف معقذ  عنفي سعر ال اتئدة األساسي  التغير معاملقة  آخقرتاري  اإلعشاء. واد
مقن خقال  تم تقييماقا يقيتم تحديد التغير المقاب  في القيمقة العادلقة لقلداة الماليقة التقي  ،سوق

هققو  المعدلققة حسققبماالرجققوع إلققى األسققعار أو المعققدالت الحاليققة لققلدوات الماليققة المشققاباة، 
 تم تقييماا. يعن األداة التي  اختالفاتأ  ستيعام معاسم، ال

 

 تققدمك  تاري  قياس. على سبي  المثا ، في التاري  القذ   فيقد ال تتوافر ع س المعلومات    111تطبيق
متداولققة بشققك  عشققط، يكققون لققد  المعشققبة سققعر   يققرًا أو تشققتر  أداة ديققن فيقق  المعشققبة قرضقق

قد ال تتوفر معلومات جديقدة عقن المعاملقة فقي تقاري   إال أع سعر السوق.  أيضاً معاملة هو 
السقوق،  فقي  اتئقدةالالمستو  العقام ألسقعار  تحديدالمعشبة  بإمكان القياس التالي، وبالر م أع 

بعقققين  يبخقققذدالقققذ  األخقققر  أو المخقققاطر  تئتمقققانهقققو مسقققتو  اإلققققد ال تعقققرف مقققا   يقققر أعاقققا
أثعققاء تسققعير األداة فققي ذلقق  التققاري . وقققد ال تملقق  المعشققبة فققي السققوق االعتبققار المشققاركون 

المعاسم على سقعر ال اتئقدة األساسقي  تئتماناحدر المعامالت لتحديد توزي  اإل منمعلومات 
قيمققة الحاليققة. ومققن المعقققو  االفتققرا  لحسققام المعققين خصققم  معققد فققي تحديققد   سققتخدامإل

فقققي  القققذ  كقققان قاتئمقققا، لقققم تحقققدر تغيقققرات فقققي التوزيققق  بخقققالف ذلققق دليققق   فقققي  يقققامببعققق ، 
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 اً جاقققودأن تبقققذ  المعشقققبة  ي توققق  مقققنالققققر . وعلقققى كققق  حقققا ، تقققديم فيققق   تقققمالتققاري  القققذ  
عققد وجققود العوامقق . وع تلقق   تغييققر فققي و حصقق علققىمعقولققة لتحديققد مققا إذا كققان هعققا  دليقق  
 التغيير في تحديد القيمة العادلة للداة المالية.  آثاردلي  على التغيير، تقوم المعشبة بدراسة 

 

أثعققاء تطبيققق تحليقق  التققدفق العقققد  المخصققوم، تسققتخدم المعشققبة واحققد أو أكثققر مققن معققدالت    119تطبيق
شققك  أساسققي ع ققس الخصققم المسققاوية لعسققم العاتئققد السققاتئدة لققلدوات الماليققة التققي يكققون لاققا ب

األداة، والمقققدة المتبقيقققة التققي يقققتم خاللاقققا  إتئتمققانالشققروط والخصقققاتئص، بمقققا فققي ذلققق  جقققودة 
تحديد سعر ال اتئدة التعاقد ، والمدة المتبقية لتسديد المبلغ األصلي، والعملة التقي يعبغقي باقا 

يس لاقا سقعر تسديد الدفعات. ويمكن قياس الذمم المديعة والذمم الداتئعة قصيرة األجق  التقي لق
 فاتئدة معلن بمبلغ ال اتورة األصلية إذا كان أثر الخصم  ير هام. 

 

 اليوق الغير نشط: أدوات حقوق المليية
ات فقي أدوات حققوق الملكيقة التقي لقيس لاقا سقعر سقوق معلقن سقتثمار تكون القيمة العادلة لإ   113تطبيق

المسقققعرة والتقققي يجقققم  فقققي السقققوق العشقققط والمشقققتقات المرتبطقققة بقققبداة حققققوق الملكيقققة  يقققر
( قابلقققة للقيقققاس بشقققك  42)ج( و48تسقققويتاا مقققن خقققال  تسقققليم هقققذد األداة )أعنقققر ال ققققرتين 

موثققوق إذا )أ( كققان التغيققر فققي عطققاق التقققديرات المعقولققة للقيمققة العادلققة  يققر هققام بالعسققبة 
لعطقاق لتل  األداة، أو إذا )م( كان مقن الممكقن تقيقيم احتمقاالت التققديرات المختل قة ضقمن ا

ستخدامبشك  معقو  و   اا في تقدير القيمة العادلة. اد
 

هعقققا  العديقققد مقققن الحقققاالت التقققي مقققن المحتمققق  أن يكقققون فياقققا التغيقققر فقققي عطقققاق التققققديرات  114تطبيقققق
ات فقي أدوات حققوق الملكيقة التقي لقيس لاقا سقعر سقتثمار المعقولة للقيمة العادلة الخاصة باإل
ة حققوق الملكيقة  يقر المسقعرة والتقي يجقم تسقويتاا مقن سوق معلن والمشتقات المرتبطة بقبدا 

( هققو  يققر هققام. ومققن الممكققن عققادة 42)ج( و48خققال  تسققليم هققذد األداة )أعنققر ال قققرتين 
تقدير القيمة العادلة للص  المالي الذ  قامقت المعشقبة بشقراتئ  مقن طقرف خقارجي. لكقن إذا 

يس من الممكقن علقى عحقو معققو  تقيقيم كان عطاق التقديرات المعقولة للقيمة العادلة هامًا ول
 احتماالت التقديرات المختل ة، ت مع  المعشبة من قياس األداة بالقيمة العادلة. 

 

 مدخالت أياليب التقييس 
يشم  األسلوم المالتئم لتقدير القيمة العادلة ألداة مالية معيعة بياعقات السقوق الملحقون حقو     114تطبيق

  التققققي مققققن المققققرجذ أن تققققؤثر علققققى القيمققققة العادلققققة نققققروف السققققوق مقققق  العوامقققق  األخققققر 
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لققلداة. وتسققتعد القيمققة العادلققة لققلداة الماليققة إلققى واحققد أو أكثققر مققن العوامقق  التاليققة )وربمققا 
 -عوام  أخر (:

(. الخقالي مققن المخققاطر عرال اتئققدة بالسققعر األساسقي أو السقق أ القيمقة الزمعيققة للمقوا  ) (أ)
 األساسققية مققن أسققعار السققعدات الحكوميققة الملحونققة أسققعار ال اتئققدة اشققتقاقيمكققن عققادة 

 عمطيقققا يقققتم اإلعقققالن ععاقققا فقققي المعشقققورات الماليقققة. وتختلقققف هقققذد األسقققعار وكثيقققرًا مقققا
ألسققعار  العاتئققدعلققى طققو  معحعققى  المقققدرةبققاختالف التققواري  المتوقعققة للتققدفقات العقديققة 

سقتخدم المعشقبة سقعرًا عامقًا ال اتئدة لآلفاق الزمعيقة المختل قة. وألسقبام عمليقة، يمكقن أن ت
مقبواًل وسا  المالحنة، مث  سعر ال اتئدة المعرو  بين بعو  لعقدن أو سقعر المبادلقة، 

ألن سققعرًا مثقق  سققعر ال اتئققدة المعققرو  بققين بعققو  لعققدن و علققى أعقق  السققعر األساسققي. )
لداة لق المالتئمقة تئتمقانليس سعر فاتئدة خالي من المخاطر، يتم تحديد تعدي  مخقاطر اإل

 تئتمقانفيمقا يتعلقق بمخقاطر اإلالخاصة باا  تئتمانلمالية المعيعة على أساس مخاطر اإلا
سقققعدات الحكومقققة  يمكقققن أن تعطقققو ، البلقققدانفقققي هقققذا السقققعر األساسقققي(. وفقققي بعققق  

وقققد ال تققوفر سققعر فاتئققدة أساسققي معيققار  مسققتقر  كبيققرة إتئتمققانمخققاطر علققى المركزيققة 
 البلققدانأن يكققون لققبع  المعشققآت فققي هققذد  العملققة. ويمكققنتلقق  لققلدوات المعبققر ععاققا ب

ي أفضقق  ومعققد  اقتققرا  أققق  مققن الحكومققة المركزيققة. وفققي هققذد الحالققة، إتئتمققاعموقققف 
الخاصقة  اتئقدة اليمكن تحديد أسعار ال اتئدة األساسية بشك  معاسم بقالرجوع إلقى أسقعار 

 .  ختصاصإلا ذل في عملة  الصادرةسعدات الشركات ذات أعلى سعر ب

 أ ) تئتمقققان. يمكقققن اشقققتقاق األثقققر علقققى القيمقققة العادلقققة لمخقققاطر اإلتئتمقققانمخقققاطر اإل  (م)
( مققن أسققعار السققوق الملحونققة تئتمققانالعققالوة علققى سققعر ال اتئققدة األساسققي لمخققاطر اإل

التقي  أسقعار ال اتئقدة الملحونقة أو مقنية المختل قة تئتماعللدوات المتداولة ذات الجودة اإل
 .يةتئتماعلف في مالتئمتاا اإلالتي تختالقرو  ن ع ي حم لاا المقرضون

أسعار صرف العملة األجعبيقة. توجقد األسقواق العشقطة لصقرف العملقة لمعنقم العمقالت  (ج)
 الرتئيسية، ويتم اإلعالن عن األسعار بشك  يومي في المعشورات المالية. 

 أسعار سوق ملحونة للعديد من السل . يوجد أسعار السل . (د)

 أدوات حققوق الملكيقة المتداولقة )ومؤشقرات أسقعار(( أسقعار حققوق الملكيقة. تكقون أسقعار ه ) 
 التقي تققوم علقى أسقاس سقاليماأل إسقتخدامسالة المالحنة في بعق  األسقواق. ويمكقن 

القيمة الحاليقة لتققدير سقعر السقوق الحقالي ألدوات حققوق الملكيقة التقي لقيس لاقا أسقعار 
 ملحونة. 

(. آخقرالماليقة أو بعقد  ةسقعر األدا في التغيرات المستقبلية  أ  العدد الكبير منالتقلبات ) (و)
البعقود المتداولقة بشقك  عشقط علقى  اتمعققو  تققدير مققاييس تقلبق عادة وعلى عحقويمكن 

التقلبققات المتضققمعة فققي أسققعار  إسققتخدامأسققاس بياعققات السققوق التاريخيققة أو مققن خققال  
 السوق الحالية. 
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المسققبق المتوقعقققة مخققاطر الققدف  المسقققبق ومخققاطر التعققاز . يمكقققن تقققدير أعمققاط القققدف   (ز)
ات الماليققققة علققققى أسققققاس البياعققققات لتزامققققللصققققو  الماليققققة وأعمققققاط التعققققاز  المتوقعققققة لإ
المالي الذ  يمكن التعاز  ععق  مقن  لتزامالتاريخية. )ال يمكن أن تكون القيمة العادلة لإ

 (.  49أعنر ال قرة  -قب  الطرف المقاب  أق  من القيمة الحالية للمبلغ المتعاز  عع  

 إسقتخدامالمقالي. يمكقن تققدير تكقاليف الخدمقة ب لتقزامتكاليف خدمة األص  المالي أو اإل (ا)
المقارعققات مقق  الرسققوم الحاليققة التققي ي حمل اققا المشققاركون اوخققرون فققي السققوق. إذا كاعققت 

المقالي كبيقرة ويواجق  المشقاركون اوخقرون فقي  لتقزامتكاليف خدمقة األصق  المقالي أو اإل
فإن المعشبة الم صقدرة تبخقذها بعقين االعتبقار أثعقاء تحديقد القيمقة  السوق تكاليف مقارعة،

المققالي. مققن المققرجذ أن تسققاو  القيمققة العادلققة  لتققزامالعادلققة لققذل  األصقق  المققالي أو اإل
في بداية الحقق التعاققد  بالرسقوم المسقتقبلية تكقاليف اإلعشقاء المدفوعقة لاقا، مقا لقم تكقن 

لعالقة  ير معقولة بالعسبة للبعود القابلقة للمقارعقة فقي الرسوم المستقبلية والتكاليف ذات ا
 السوق. 

 

 (22–24األرباا والخساتئر )ال قرات 
ات لتزامقعلى األصو  الماليقة واإل 4تطبق المعشبة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    112تطبيق

والمعبققر  4طققاع العققام لمعيققار المحاسققبة الققدولي فققي الق وفقققاً الماليققة التققي تعتبققر بعققودًا عقديققة 
 عتققراف، يققتم اإل4ععاققا بعملققة أجعبيققة. وبموجققم معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام 

ات العقديقة فقي حسقام لتزامقجعبي على األصو  العقدية واإلاألصرف للبب  أرباا أو خساتئر 
إمقا فقي  علقى أعق  أداة تحقوط القذ  يقتم تحديقددالبعقد العققد   يقتم اسقتثعاءال اتئ  أو العجقز. و 
ال ققرة  أعنقر) إسقتثمار( أو تحقوط لصقافي 119 -172ال ققرات  أعنقرتحوط التدفق العقد  )

ببربققققاا وخسققققاتئر الصققققرف األجعبققققي بموجققققم معيققققار المحاسققققبة  عتققققراف(. وباققققدف اإل113
يتم معاملة األص  المالي العقد  المتوفر برسم البي  كمقا لقو تقم  ،4الدولي في القطاع العام 

العملة األجعبية. وتبعًا لذل ، بالعسبة لمث  هذا األص  المقالي، يقتم بة المط بة تسجيل  بالتكل 
فقي التكل قة المط قبة فقي حسقام ال قاتئ  أو  اتالعاتجة عقن التغيقر  التباد  ب روقات عترافاإل

)م(. وبالعسققبة 24لل قققرة  وفقققاً بققالتغيرات األخققر  فققي المبلققغ المسققج   عتققرافالعجققز ويققتم اإل
المتققوفرة برسققم البيقق  التققي ال تعتبققر بعققودًا عقديققة بموجققم معيققار المحاسققبة للصققو  الماليققة 

األربققاا أو الخسققاتئر  تتضققمنحقققوق الملكيققة(، أدوات )مققثاًل،  91الققدولي فققي القطققاع العققام 
)م( أ  ععصققر 44عتققرف باققا فققي صققافي األصققو ل حقققوق الملكيققة بموجققم ال قققرة تققي يال

ذا كققان هعققا  عالذو عالقققةصققرف أجعبققي  قققة تحققوط بققين األصقق  العقققد   يققر المشققتق . واد
لتلقق   ةاألجعبيقق العملققةبققالتغيرات فققي ععصققر  عتققرافالعقققد   يققر المشققتق، يققتم اإل لتققزامواإل

 األدوات المالية في حسام ال اتئ  أو العجز. 
 

 (02-20)ال قرات  ااتحصيلإمكاعية  قيمة األصو  المالية وعدم إعخ ا 
 (24-22لتيلفة المطفأة )الفقرات ا اول المالية الميجلة بمقدار ا 

سققعر ال اتئققدة  إسققتخدامقيمققة األصقق  المققالي المسققج  بالتكل ققة المط ققبة ب إعخ ققا يققتم قيققاس    110تطبيق
ال علققي األصققلي لققلداة الماليققة ألن الخصققم بسققعر ال اتئققدة الحققالي فققي السققوق ي ققر ، فعليققًا، 

خالفقًا لقذل  بالتكل قة المط قبة. إذا  قياس القيمة العادلة على األصو  المالية التقي يقتم قياسقاا
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محققت ن بقق  حتققى  إسققتثمارتققم إعققادة الت ققاو  بشققبن شققروط قققر  معققين، أو ذمققة مديعققة، أو 
أو تم خالفًا لذل  تعديلاا بسبم الصعوبات المالية التقي يواجااقا المققر   ستحقاقتاري  اإل

دة ال علقي األصقلي قبق  سقعر ال اتئق إسقتخدامالقيمقة ب إعخ قا أو المعشبة الم صدرة، يتم قيقاس 
تعققدي  الشققروط. وال يقققتم خصققم التققدفقات العقديقققة المتعلقققة بالققذمم المديعقققة قصققيرة األجققق  إذا 

المحققت ن بقق   سققتثماركققان أثققر الخصققم  يققر هققام. إذا كققان للقققر ، أو الذمققة المديعققة، أو اإل
 ا إعخ قمعقد  الخصقم لقيقاس أ  خسقاتئر  نسعر فاتئقدة متغيقر، يكقو  ستحقاقحتى تاري  اإل

هققو سققعر )أسققعار( ال اتئققدة ال علققي الحققالي المحققدد بموجققم العقققد.  09قيمققة بموجققم ال قققرة 
قيمقققة األصققق  المقققالي المسقققج  بالتكل قققة  إعخ قققا وكوسقققيلة عمليقققة، يمكقققن أن يققققيس القققداتئن 

سققعر سققوق ملحققون. ويعكققس حسققام  إسققتخدامالمط ققبة علققى أسققاس القيمققة العادلققة لققلداة ب
لعقدية المستقبلية المققدرة للصق  المقالي المضقمون بقالرهن التقدفقات القيمة الحالية للتدفقات ا

العقدية التي يمكن أن تعقتة عقن  لقق القرهن مطروحقًا معاقا تكقاليف الحصقو  علقى الضقمان 
 اإلضافي وبيع ، سواء كان  لق الرهن ممكعا أم ال. 

 

ولقيس فققط تلق  التقي لاقا ، تئتمقانالقيمة إلقى جميق  مخقاطر اإل إعخ ا تتطرق عملية تقدير    118تطبيق
ي إتئتمقققاعيقققة متدعيقققة. علقققى سقققبي  المثقققا ، إذا اسقققتخدمت المعشقققبة عنقققام تصقققعيف إتئتماعجقققودة 

 تئتمققان، ولققيس فقققط تلقق  التققي تعكققس تققدهور اإلتئتمققانداخلققي فإعاققا تققدرس جميقق  درجققات اإل
 الحاد.

 

أو مجموعققة مققن  القيمققة مبلققغ واحققد إعخ ققا يمكققن أن يعققتة عققن عمليققة تقققدير مبلققغ خسققارة    112تطبيق
قيمة مسقاوية ألفضق   إعخ ا المبالغ المحتملة. وفي الحالة الثاعية، تعترف المعشبة بخسارة 

تقدير ضمن المجموعة م  األخذ بعين االعتبار جمي  المعلومقات ذات الصقلة المتقوفرة قبق  
ال قققرة إصققدار البياعققات الماليققة حققو  النققروف القاتئمققة فققي عاايققة فتققرة إعققداد التقققارير )تحتققو  

علقى دليق  حقو  كي يقة تحديقد التققدير  12من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العقام  40
 األفض  في عطاق من المخرجات المحتملة(. 

 

القيمقققققة، يققققتم جمققققق  األصققققو  الماليقققققة علققققى أسقققققاس  عخ ققققا ولغققققر  التقيققققيم الجمقققققاعي إل   197تطبيق
درة المدين على دفق  جميق  المبقالغ التي تشير إلى ق تئتمانالخصاتئص المتشاباة لمخاطر اإل

أو عمليقققة  تئتمقققانللشقققروط التعاقديقققة )مقققثاًل، علقققى أسقققاس تقيقققيم مخقققاطر اإل وفققققاً المسقققتحقة 
التصعيف التي تتعاو  عوع األص ، والصعاعة، والموق  الجغرافي، وعقوع الضقمان اإلضقافي، 

صققاتئص المعتقققاة الققدف  سققابقًا، والعوامقق  األخققر  ذات الصققلة(. وتققرتبط الخ إسققتحقاقووضقق  
بتققققدير التقققدفقات العقديقققة المسقققتقبلية لمجموعقققات مقققن هقققذد األصقققو  لكوعاقققا تشقققير إلقققى ققققدرة 

للشروط التعاقدية الخاصقة باألصقو  التقي يقتم  وفقاً المدين على دف  جمي  المبالغ المستحقة 
حصققققاتئيات الخسققققاتئر األخققققر  تختلققققف وفققققق مسققققتو   تقييماققققا. إال أن احتمققققاالت الخسققققارة واد

القيمقققة ووجقققد أعققق  لقققم  عخ قققا وعقققة بقققين )أ( األصقققو  التقققي تقققم تقييماقققا بشقققك  م قققرد إلالمجم
القيمققة، وعققتة  عخ ققا تققعخ   قيمتاققا و)م( األصققو  التققي لققم يققتم تقييماققا بشققك  م ققرد إل
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القيمققة. إذا لققم يكققن لققد  المعشققبة مجموعققة مققن  عخ ققا ععاققا إمكاعيققة طلققم مبلققغ مختلققف إل
 فإعاا ال تجر  تقييمًا إضافيًا.  األصو  ذات خصاتئص مخاطر متشاباة،

 

 عتنققارإبالقيمققة المعتققرف باققا علققى أسققاس المجموعققة خطققوة مرحليققة  إعخ ققا تمثقق  خسققاتئر    191تطبيق
فققي مجموعققة األصققو  الماليققة التققي  المختل ققةألصققو  علققى االقيمققة  إعخ ققا تحديققد خسققاتئر 

علقى وجق  ت التقي تحقدد القيمة. وحالما تتوافر المعلوما عخ ا تم تقييماا بشك  جماعي إلي
 إلغققاءخسققاتئر األصققو  التققي اعخ ضققت قيمتاققا بشققك  م ققرد فققي المجموعققة، يققتم الخصققوص 

 األصو  من المجموعة.  تل 
 

يقتم تققدير التقدفقات العقديقة المسقتقبلية فقي مجموعقة األصقو  الماليقة التقي تقيم تقييماقا بشقك     199تطبيق
مشققاباة  إتئتمققانا خصققاتئص مخققاطر جمققاعي علققى أسققاس تققاري  الخسققاتئر للصققو  التققي لاقق

لتلقق  التققي فققي المجموعققة. وتسققتخدم المعشققآت، التققي لققيس لاققا تققاري  خسققاتئر خققاص باققا أو 
تجربققة كافيققة، تجققارم المجموعققة العنيققرة للمجموعقققات المقارعققة مققن األصققو  الماليققة. ويقققتم 

لحاليقة تعدي  تاري  الخسقاتئر علقى أسقاس البياعقات الملحونقة الحاليقة لعكقس آثقار النقروف ا
لغققاء آثققار النققروف فققي ال تققرة  التققي لققم تققؤثر علققى ال تققرة التققي يسققتعد إلياققا تققاري  الخسققاتئر واد
التاريخيققة التققي ال توجققد حاليققًا. وتعكققس تقققديرات التغيققرات فققي التققدفقات العقديققة المسققتقبلية، 
وتعسققجم مققن حيققر االتجاهققات مقق ، التغيققرات فققي البياعققات الملحونققة ذات العالقققة مققن فتققرة 

لى أخر  )مثق  التغيقرات فقي معقدالت البطالقة، أو أسقعار الممتلكقات، أو أسقعار السقل ، أو إ
حالة الدف ، أو العوام  األخر  التي تشقير إلقى الخسقاتئر المتكبقدة فقي المجموعقة وأهميتاقا(. 
وتققتم مراجعققة المعاجيققة واالفتراضققات المسققتخدمة لتقققدير التققدفقات العقديققة المسققتقبلية بشققك  

 لي  االختالفات بين تقديرات الخساتئر وتجارم الخسارة ال علية.  معتنم لتق
 

"، يمكقققن أن تحقققدد المعشقققبة، علقققى أسقققاس التجربقققة 199وكمثقققا  علقققى تطبيقققق ال ققققرة "تطبيقققق   193تطبيق
هقققو وفقققاة  تئتمقققانالتاريخيقققة، أن مقققن األسقققبام الرتئيسقققية للتعثقققر فقققي سقققداد ققققرو  بطاققققة اإل

أن معقققد  الوفقققاة يبققققى ثابتقققًا مقققن سقققعة إلقققى أخقققر . المقتقققر . ويمكقققن أن تالحقققن المعشقققبة 
وبققالر م مققن ذلقق ، يمكققن أن يكققون بعقق  المقترضققين فققي مجموعققة المعشققبة لقققرو  بطاقققة 

قيمققة علققى تلقق   إعخ ققا قققد توفققوا فققي تلقق  السققعة، ممققا يشققير إلققى حصققو  خسققارة  تئتمققاناإل
القققذين توفقققوا.  الققققرو ، حتقققى لقققو لقققم تعلقققم المعشقققبة، فقققي عاايقققة السقققعة، مقققن هقققم المقترضقققين

القيمقة لاقذد الخسقاتئر التقي "تقم تكبقدها لكقن  إعخ قا بخسقارة  عتقرافويكون مقن المعاسقم اإل
القيمققة لحققاالت  إعخ ققا بخسققارة  عتققرافلققم ي بلققغ ععاققا".  يققر أعقق  ال يكققون مققن المالتئققم اإل

الوفقققاة المتوقققق  حصقققولاا فقققي ال تقققرة المسقققتقبلية، ألن حقققدر الخسقققارة الضقققرور  )وهقققو وفقققاة 
 تر ( لم يق  بعد.المق

 

معققدالت الخسققارة التاريخيققة فققي تقققدير التققدفقات العقديققة المسققتقبلية، مققن الماققم  إسققتخدامععققد    194تطبيق
تطبيقققق المعلومقققات حقققو  معقققدالت الخسقققارة التاريخيقققة علقققى المجموعقققات التقققي يقققتم تحديقققدها 

اققا. لققذل ، بطريقققة تعسققجم مقق  المجموعققات التققي تققم مالحنققة معققدالت الخسققارة التاريخيققة في
يجم أن ت مك ن الطريقة المستخدمة من ارتباط ك  مجموعة بمعلومقات حقو  تقاري  الخسقاتئر 
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مشقاباة وبياعقات ملحونقة  إتئتمقانفي مجموعات األصو  التي يكون لاا خصاتئص مخقاطر 
 ذات عالقة تعكس النروف الحالية. 

 

اليم اإلحصقاتئية لتحديقد خسقاتئر المعقاهة القاتئمقة علقى أسقاس الصقيغ أو األسق إستخداميمكن    194تطبيق
القيمققة فققي مجموعققة األصققو  الماليققة )مققثاًل للقققرو  ذات الرصققيد األققق ( طالمققا  إعخ ققا 

". ويشقم  194تطبيقق – 197و"تطبيقق 04 - 09أعاا معسجمة م  المتطلبات في ال ققرات 
العمقر  أ  عموذج مستخدم أثر القيمقة الزمعيقة للمقوا ، ويتطقرق إلقى التقدفقات العقديقة لكامق 

المتبقي للص  )وليس فقط السعة التاليقة(، كمقا يتعقاو  عمقر الققرو  ضقمن المح نقة، وال 
 األولي باألص  المالي.  عترافقيمة ععد اإل إعخ ا يؤد  إلى عشوء خساتئر 

 

 القيمة  إنخفاضب اترا دخل الفائدة بعد اإل
 ةالمالية المشاباة عتيجقة لخسقار  األص  المالي أو مجموعة األصو  تخ ي  قيمةيتم  ما أن   192تطبيق

سقققعر ال اتئقققدة المسقققتخدم  إسقققتخدامبقققدخ  ال اتئقققدة ب بعقققد ذلققق  عتقققرافالقيمقققة، يقققتم اإل إعخ قققا 
 القيمة.  إعخ ا  ةلخصم التدفقات العقدية المستقبلية بادف قياس خسار 

 
 (001 - 81التحوط )الفقرات

 (82-81أدوات التحوط )ال قرات 
 (82و 80 تانا دوات المؤهلة )الفقر 

يمكققن أن تكققون الخسققارة المحتملققة مققن الخيققار الققذ  تكتبقق  المعشققبة أكبققر بكثيققر مققن الققربذ    190تطبيق
المحتم  في قيمة بعد التحقوط ذو العالققة. وبعبقارة أخقر ، فقإن الخيقار المكتقوم لقيس فقاعاًل 

ؤهاًل في تخ ي  التعر  للربذ أو الخسارة لبعد التحوط. لذل ، ال يكون الخيقار المكتقوم مق
كبداة تحوط ما لقم يقتم تحديقدد كمعادلقة لخيقار مشقتر ، بمقا فقي ذلق  البعقد المتضقمن فقي أداة 

سققتدعاء(. قابقق  لإ لتققزامماليققة أخققر  )مققثاًل خيققار الشققراء المكتققوم المسققتخدم فققي التحققوط إل
وعلى العكس من ذل ، يكون للخيار المشتر  أرباا محتملة مسقاوية للخسقاتئر أو تزيقد ععاقا 

لي فإع  يمكن أن يخ   من التعر  للربذ أو الخسارة من التغيقرات فقي الققيم العادلقة وبالتا
 أو التدفقات العقدية. وتبعًا لذل ، يمكن أن يكون مؤهاًل كبداة تحوط.

 

والمسقج  بالتكل قة المط قبة علقى  سقتحقاقالمحقت ن بق  حتقى تقاري  اإل سقتثماريمكن تحديد اإل   198تطبيق
 لمخاطر العملة األجعبية.  أع  أداة تحوط في تحوط

 

في أداة حقوق ملكية  ير مسعرة والذ  ال يقتم تسقجيل  بالقيمقة العادلقة ألعق  ال  ستثمارإن اإل   192تطبيق
يمكققن قيققاس قيمتقق  العادلققة بموثوقيققة أو المشقققتقة المرتبطققة بققبداة حقققوق ملكيققة  يققر مسقققعرة 

ديققد أ  معامققا علققى أعقق  أداة والتققي يجققم تسققويتاا مققن خققال  تسققليم هققذد األداة ال يمكققن تح
 (.42)ج( و48تحوط )أعنر ال قرتين 

 

ات ماليقة لاقا وبالتقالي إلتزامقال تعتبر أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمعشبة أصواًل مالية أو    137تطبيق
 ال يمكن تحديدها على أعاا أدوات تحوط. 
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 (24-80)ال قرات  التحوطبعود 
 (89 - 82البنود المؤهلة )الفقرات 

فققي عمليققة معشققبة أو مجموعققة متكاملققة مققن العشققاطات فققي معشققبة الثابققت بشققراء  لتققزاماإل إن   131تطبيق
ألعق  ال لمخقاطر الصقرف األجعبقي، باسقتثعاء ، محوطبعد ال يمكن أن يكون األعما   إعدماج
المخققاطر األخققر  هققي  وهققذد. التققي يققتم التحققوط لاققاتحديققد وقيققاس المخققاطر األخققر   يمكققن

 يلية عامة. خاطر تشغم

طريقققة حقققوق الملكيققة ال يمكققن أن يكققون بعققد محققوط فققي تحققوط القيمققة العادلققة  إسققتثمارإن    139تطبيق
ألن طريقة حقوق الملكية تعترف بحصة المستثمر من أرباا أو خسقاتئر الشقركة الزميلقة فقي 

اب ، . ولسقبم مشقسقتثمارحسام ال اتئ  أو العجز، بداًل من التغيقرات فقي القيمقة العادلقة لإ
فققي الشققركة المسققيطر علياققا الموحققدة بعققد محققوط فققي تحققوط  سققتثمارال يمكققن أن يكققون اإل

القيمة العادلة ألن التوحيقد يعتقرف ببربقاا أو خسقاتئر الشقركة التابعقة فقي حسقام ال قاتئ  أو 
 سققتثمار. ويختلققف تحققوط صققافي اإلسققتثمارالعجققز، بققداًل مققن التغيققرات فققي القيمققة العادلققة لإ

جعبيققة ألعقق  عبققارة عققن تحققوط لمخققاطر العملققة األجعبيققة، ولققيس تحققوط قيمققة فققي العمليققة األ
 .  ستثمارعادلة للتغير في قيمة اإل

 

أن مخققاطرة العملققة األجعبيققة فققي البياعققات الماليققة المجمعققة لمعاملققة متوقعققة  82تبققين ال قققرة    133تطبيق
العققد ، شقريطة  ققد تتبهق  كبعقد محقوط فقي تحقوط التقدقيق قتصاديةجدًا ضمن المجموعة اإل

الرتئيسققية للمعشققبة الداخلققة  قتصققاديةأن تكققون المعاملققة مقيمققة بعملققة باسققتثعاء عملققة البيتئققة اإل
في المعاملة، وأن مخقاطرة العملقة األجعبيقة سقتؤثر علقى ال قاتئ  أو العجقز المجمعقة، ولاقذا 
و الغر  يمكقن أن تكقون المعشقبة شقركة مسقيطرة أو شقركة مسقيطر علياقا أو شقركة زميلقة أ

ذا لققققم تقققؤثر مخققققاطرة العملقققة األجعبيققققة لمعاملقققة متوقعققققة ضققققمن  مشقققروع مشققققتر  أو فقققرع، واد
المجموعققة علقققى ال قققاتئ  أو العجقققز المجمعقققة فققإن المعاملقققة ضقققمن المجموعقققة ال يمكقققن أن 
تتبه  كبعد محوط، وهذد هي عادة الحالة بالعسبة لدفعات اإلتاوة أو دفعقات ال اتئقدة أو رسقوم 

، إال إذا كاعققت هعققا  معاملققة خارجيققة قتصققاديةفققي ع ققس المجموعققة اإلاإلدارة بققين األعضققاء 
ذات عالقة،  ير أع  ععدما تؤثر مخاطرة العملة األجعبية لمعاملة متوقعة ضمن المجموعقة 

علقققى ال قققاتئ  أو العجقققز المجمعقققة فقققإن المعاملقققة ضقققمن المجموعقققة يمكقققن أن  قتصقققاديةاإل
ت أو مشقققتريات متوقعقققة للمخقققزون بقققين تتبهققق  كبعقققد محقققوط، ومقققن األمثلقققة علقققى ذلققق  مبيعقققا

إذا كققان هعققا  بيقق  فيمققا بعققد للمخققزون لجاققة خارجيققة  قتصققاديةأعضققاء ع ققس المجموعققة اإل
، وبالمثقققق  فققققإن البيقققق  المتوققققق  ضققققمن المجموعققققة لمصققققع  قتصققققاديةبالعسققققبة للمجموعققققة اإل

التققققي  قتصققققاديةومعققققدات مققققن معشققققبة المجموعققققة التققققي صققققععتاا إلققققى معشققققبة المجموعققققة اإل
ستخدم المصع  والمعقدات فقي عملياتاقا ققد يقؤثر علقى ال قاتئ  أو العجقز المجمعقة، ومقن ست

الممكن أن يحدر ذلق  علقى سقبي  المثقا  ألن المصقع  والمعقدات سقيتم اسقتاالكاا مقن قبق  
المعشققققبة المشققققترية، وقققققد يتغيققققر المبلققققغ المعتققققرف بقققق  مبققققدتئيًا للمصققققع  والمعققققدات إذا كاعققققت 

مقيمقققققة بعملقققققة باسقققققتثعاء عملقققققة البيتئقققققة  قتصقققققاديةجموعقققققة اإلالمعاملقققققة المتوقعقققققة ضقققققمن الم
 الرتئيسية للمعشبة المشترية. قتصاديةاإل
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لمحاسقبة التحقوط فقإن أ  ربقذ  قتصقاديةإذا تبه  تحوط معاملة متوقعة ضمن المجموعقة اإل   134تطبيق
)أ( سقققيتم  172أو خسقققارة معتقققرف باقققا فقققي صقققافي األصقققو ل حققققوق الملكيقققة حسقققم ال ققققرة 

ا مققن حقققوق الملكيققة إلققى ربققذ أو خسققارة فققي ع ققس ال تققرة أو ال تققرات التققي تققؤثر باققا تصققعي ا
 مخاطرة العملة األجعبية للمعاملة المحوطة على ال اتئ  أو العجز المجمعة.

 
يمكققن أن تقققوم المعشققبة بتحديققد جميقق  التغيققرات فققي التققدفقات العقديققة أو القيمققة العادلققة لبعققد   134تطبيققق

ط. كما يمكقن أن تحقدد المعشقبة فققط التغيقرات فقي التقدفقات العقديقة أو محوط في عالقة تحو 
القيمة العادلة لبعد محوط ببعلى أو أق  من سعر محدد أو متغير آخر )مخقاطرة مقن جاعقم 
واحقققد(. وتعكقققس القيمقققة الجوهريقققة ألداة تحقققوط الخيقققار المشقققتر  )علقققى فقققر  أن لاقققا ع قققس 

لمحقققددة(، ولقققيس قيمتاقققا الزمعيقققة، مخقققاطرة مقققن الشقققروط األساسقققية التقققي تملكاقققا المخقققاطرة ا
جاعم واحد في البعد المحوط. فعلى سقبي  المثقا  يمكقن أن تققوم المعشقبة بتحديقد التبقاين فقي 
محصالت التدفقات العقدية المسقتقبلية العاشقتئة عقن زيقادة فقي سقعر عمليقة شقراء سقل  مققدرة، 

العاشقتئة عقن زيقادة فقي السقعر فقوق وفي مث  هذد الحالقة يقتم تحديقد خسقاتئر التقدفقات العقديقة 
المسققتو  المحققدد فقققط. وال تتضققمن المخققاطرة المحوطققة القيمققة الزمعيققة للخيققار المشققتر  ألن 
القيمة الزمعية ليست ععصرًا من ععاصر معاملة التقدير التقي تقؤثر علقى ال قاتئ  أو العجقز 

 )م((.22)ال قرة 
 

 (90و 91 تانا دوات المالية يأدوات تحوط )الفقر  تحديد
المققالي علققى أعاققا بعققد  لتققزامإذا تققم تحديققد حصققة مققن التققدفقات العقديققة للصقق  المققالي أو اإل  132تطبيق 

محققوط، يجققم أن تكققون تلقق  الحصققة المحققددة أققق  مققن إجمققالي التققدفقات العقديققة للصقق  أو 
 الققذ  يكققون سققعر ال اتئققدة ال علققي لقق  أققق  مققن لتققزام. علققى سققبي  المثققا ، فققي حالققة اإللتققزاماإل

تسقققاو   لتقققزامسقققعر ال اتئقققدة المتعلقققق بالسقققوق، ال يمكقققن أن تحقققدد المعشقققبة )أ( حصقققة مقققن اإل
المبلغ األصلي مضافًا إلي  ال اتئدة حسقم سقعر ال اتئقدة المتعلقق بالسقوق و)م( حصقة متبقيقة 
سقققلبية. إال أن المعشقققبة يمكقققن أن تحقققدد جميققق  التقققدفقات العقديقققة لكامققق  األصققق  المقققالي أو 

لى أعاا بعد محوط وتتحقوط بشقبعاا فيمقا يتعلقق بمخقاطرة محقددة واحقدة فققط المالي ع لتزاماإل
)مققثاًل للتغيققرات التققي تعسققم إلققى التغيققرات فققي سققعر ال اتئققدة المتعلققق بالسققوق(. علققى سققبي  

عقطقة أسقاس  177المقالي القذ  يكقون سقعر ال اتئقدة ال علقي لق  هقو  لتقزامالمثا ، فقي حالقة اإل
علقققى أعقق  بعقققد  لتققزامق، بإمكققان المعشقققبة أن تحققدد كامققق  اإلدون سققعر ال اتئقققدة المتعلققق بالسقققو 

محوط )أ  المبلغ األصلي مضافًا إلي  ال اتئدة حسم سعر ال اتئقدة المتعلقق بالسقوق مطروحقًا 
عقطة أساس( وتقوم بالتحوط للتغير في القيمة العادلقة أو التقدفقات العقديقة لكامق   177معاا 

فقي سقعر ال اتئقدة المتعلقق بالسقوق. ويمكقن أن تختقار القذ  ي عسقم إلقى التغيقرات  لتزامذل  اإل
من أج  تحسين فاعليقة التحقوط كمقا هقو موضقذ  1:1المعشبة أيضًا عسبة تحوط  ير عسبة 

 ".  147في ال قرة "تطبيق 
 

باإلضققافة إلققى ذلقق ، إذا تققم التحققوط ألداة ماليققة ذات سققعر ثابققت فققي وقققت مققا بعققد إعشققاتئاا    130تطبيق
قققد تغيققرت فققي  ضققون ذلقق ، تسققتطي  المعشققبة تحديققد حصققة مسققاوية وتكققون أسققعار ال اتئققدة 

للسعر األساسي الذ  هو أعلى من السعر التعاققد  المقدفوع علقى البعقد. ويمكقن للمعشقبة أن 
تقققوم بققذل  شققريطة أن يكققون السققعر األساسققي أققق  مققن سققعر ال اتئققدة ال علققي المحسققوم بعققاءًا 

فققي اليققوم الققذ  قامققت فيقق  أوال بتحديققد البعققد  علققى افتققرا  أن المعشققبة قققد قامققت بشققراء األداة
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المحوط. على سبي  المثا ، ع تر  أن المعشاة قد أعشتئت أصاًل ماليًا ذو سقعر ثابقت بقيمقة 
فققي الوقققت الققذ  كققان فيقق  سققعر فاتئققدة  %2وحققدة عملققة ولقق  سققعر فاتئققدة فعلققي مقققدارد  177

ععققدما يكققون سققعر . تبققدأ المعشققبة بققالتحوط لققذل  األصقق  فققي وقققت الحققق %4السققوق هققو 
وحقققدة عملقققة.  27واعخ ضقققت القيمققة العادلقققة للصققق  إلققى  %8فاتئققدة السقققوق ققققد ارت قق  إلقققى 

وتحسقم المعشققبة أعاقا لققو قامقت بشققراء األصق  فققي التقاري  الققذ  تققوم فيقق  أوال بتحديقدد علققى 
وحققدة عملققة، فققإن العاتئقققد  27أعقق  بعققد محققوط مقابقق  قيمتققق  العادلققة فققي ذلقق  الوقققت بمققققدار 

. وألن سقققعر فاتئقققدة السقققوق أقققق  مقققن هقققذا العاتئقققد ال علقققي، بإمكقققان %204كقققان سقققيبلغ ال علقققي 
تتققبلف جزتئيققًا مققن التققدفقات العقديققة  %8المعشققبة تحديققد حصققة مققن سققعر فاتئققدة السققوق بعسققبة 

وحقدة عملقة( والمبلقغ  27المتعلقة بال اتئدة التعاقدية وجزتئيًا من ال رق بين القيمقة العادلقة )أ  
 وحدة عملة(.  177)أ   ستحقاقتاري  اإل القاب  للتسديد في

 
للمعشقبة تحديققد شقيء آخقر  يقر التغيقر الكامقق  فقي القيمقة العادلقة أو تبققاين  27تسقمذ ال ققرة   138تطبيقق

 -التدفقات العقدية للداة المالية. فعلى سبي  المثا :
د  أو جمي  التدفقات العقدية للداة المالية يمكن تحديدها للتغيرات في التدفق العق (أ)

 القيمة العادلة المعسوبة لبع  المخاطر )وليس جميعاا(؛ أو
بع  )وليس جمي ( التدفقات العقدية للداة المالية يمكن تحديدها للتغييرات في  (م)

التدفق العقد  أو القيمة العادلة المعسوبة لجمي  أو بع  المخاطر )أ  يمكن 
غيرات المعسوبة لجمي  أو بع  تحديد "جزء" من التدفقات العقدية للداة المالية للت

 المخاطر(.
 

للتبه  لمحاسبة التحقوط، يجقم أن تكقون المخقاطر واألجقزاء المحقددة ععاصقر قابلقة للتحديقد    132تطبيق
بشققك  مع صقق  لققلداة الماليققة، ويجققم قيققاس التغيققرات فققي التققدفقات العقديققة أو القيمققة العادلققة 

ي المخققاطر واألجققزاء المحققددة بشققك  موثققوق. لكامقق  األداة الماليققة العاشققتئة عققن التغيققرات فقق
 فعلى سبي  المثا :

بالعسبة ألداة مالية ثابتة السعر محوطة للتغيرات في القيمة العادلة المعسوبة  (أ)
للتغيرات في سعر فاتئدة قياسي أو خالي من المخاطر، يعتبر السعر القياسي أو 

تحديدد بشك  مع ص  الخالي من المخاطر ععصرًا من ععاصر األداة المالية يمكن 
 ويمكن قياس  بشك  موثوق.

ال يمكن تحديد التضخم بشك  مع ص  أو قياس  بشك  موثوق وال يمكن تحديدد  (م)
على أع  مخاطرة أو جزء من أداة مالية إال في حا  استي اء المتطلبات الواردة في 

 ال قرة )ج(.
 

بالتضخم ومعترف ب   إن جزء التضخم المحدد تعاقديًا للتدفقات العقدية لسعد مرتبط
مع ص ( يكون قاب   )بافترا  عدم وجود أ  متطلم لمحاسبة مشتقة مدمجة بشك   
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للتحديد بشك  مع ص  ويمكن قياس  بشك  موثوق طالما لم تتبثر التدفقات العقدية األخر  
 للداة بجزء التضخم.

 
 (92تحديد ا دوات غير المالية يأدوات تحوط )الفقرة 

 ير المقالي ال يكقون  لتزامتغيرات في سعر مكون أو ععصر األص   ير المالي أو اإلإن ال   147تطبيق
لاا عمومًا أثر يمكن توقع  وقياس  بشك  مع ص  علقى سقعر البعقد القابق  للمقارعقة مق  أثقر، 
مققثاًل، التغيققر فققي أسققعار ال اتئققدة السققوقية علققى سققعر السققعد. وبالتققالي، يعتبققر األصقق   يققر 

 ير المالي أع  بعد محوط فقط في مجملق  أو لمخقاطر الصقرف األجعبقي.  لتزامالمالي أو اإل
ذا كقان هعققا  اخققتالف بقين شققروط أداة التحققوط والبعقد المحققوط )مثقق  التحقوط لشققراء متوققق   واد

عقد أج  لشراء الع ط الخام الخ يف وفقق شقروط مشقاباة بخقالف  إستخدامع ط برعت الخام ب
مؤهلقة علقى أعاقا عالققة تحقوط شقريطة أن تتحققق  ذل (، فإن عالقة التحوط ر م ذل  تكقون

، بما في ذل  أع  من المتوق  أن يكون التحوط عقالي ال اعليقة. 28جمي  الشروط في ال قرة 
ولاققذا الغققر ، يمكققن أن يكققون مبلققغ أداة التحققوط أعلققى أو أققق  مققن مبلققغ البعققد المحققوط إذا 

، يمكققن أداء تحليقق  تراجقق  كققان هققذا يحسققن مققن فاعليققة عالقققة التحققوط. علققى سققبي  المثققا 
لتحديققد العالقققة اإلحصققاتئية بققين البعققد المحققوط )مققثاًل معاملققة ع ققط برعققت الخققام( وأداة التحققوط 
ذا كققان هعققا  عالقققة إحصققاتئية صققحيحة بققين هققذين  )مققثاًل معاملققة الققع ط الخققام الخ يققف(. واد

االعحقدار  خدامإسقتالمتغيرين )أ  بين أسعار ع ط برعت الخام والقع ط الخقام الخ يقف(، يمكقن 
في خط التراج  لتحديد عسبة التحوط التي ستزيد من ال اعليقة المتوقعقة. علقى سقبي  المثقا ، 

كقم مقن  7028، فإن عسبة التحوط علقى أسقاس 1079إذا كان االعحدار في خط التراج  هو 
كقققم مقققن أدوات التحقققوط سقققتزيد مقققن ال اعليقققة المتوقعقققة. إال أن  1077البعقققود المحوطقققة إلقققى 

باقا فقي حسقام ال قاتئ  أو  عتقرافالتحوط يمكن أن يعقتة ععاقا اععقدام فاعليقة يقتم اإل عالقة
 العجز خال  مدة عالقة التحوط. 

 
 (94و 91 تانمجمواة من ا دوات يأدوات تحوط )الفقر  تحديد

ال يكون التحوط إلجمالي المركز المالي الصقافي )مقثاًل صقافي جميق  األصقو  ذات السقعر    141تطبيق
مماثلقققة(، بقققداًل مقققن بعقققد  إسقققتحقاقات ذات السقققعر الثابقققت التقققي لاقققا تقققواري  لتزامقققاإلالثابقققت و 

محقوط محقدد، مقؤهاًل لمحاسقبة التحققوط. إال أعق  يمكقن تحقيقق ع ققس األثقر تقريبقًا علقى أربققاا 
أو خساتئر محاسقبة التحقوط لاقذا العقوع مقن عالققة التحقوط مقن خقال  تحديقد جقزء مقن البعقود 

وحقدة عملقة  177محوط. على سبي  المثقا ، إذا كقان لقد  البعق  ذات الصلة على أعاا بعد 
ات ذات مخققاطر وشققروط متشققاباة فققي طبيعتاققا لتزامققوحققدة عملققة مققن اإل 27مقن األصققو  و

وحققدات  17وحققدات عملققة، فإعقق  يمكعقق  تحديققد  17وقققام بققالتحوط لصققافي المخققاطر بمقققدار
  هققذا التحديققد إذا كاعققت مثقق إسققتخدامعملققة مققن تلقق  األصققو  علققى أعاققا بعققد محققوط. ويمكققن 

ات أدوات ذات سعر ثابت، فيكون في هذد الحالة تحقوط قيمقة عادلقة، لتزامهذد األصو  واإل
أما إذا كاعت أدوات ذات سعر متغير، فيكون في هذد الحالة تحوط تدفق عقد . وعلقى عحقو 

وحقدة عملقة  177ثابقت بتع يقذ شقراء بعملقة أجعبيقة بقيمقة  إلتقزاممماث ، إذا كان لد  المعشقبة 
لتزامو  وحدة عملة، يمكعاا التحقوط لصقافي مبلقغ  27ثابت بتع يذ بي  بالعملة األجعبية بقيمة  اد
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وحدات عملة من خال  شراء مشتقة معيعة وتحديقدها علقى أعاقا أداة تحقوط مرتبطقة بمقا  17
 وحدة عملة.  177الشراء الثابت بقيمة  إلتزاموحدات عملة من  17قيمت 

 
 (113 - 24ل قرات محاسبة التحوط )ا

من األمثلة على تحقوط القيمقة العادلقة هقو تحقوط التعقر  للتغيقرات فقي القيمقة العادلقة ألداة    149تطبيق
دين ذات سقعر ثابقت عتيجقة التغيقرات فقي أسقعار ال اتئقدة. ويمكقن إبقرام مثق  هقذا التحقوط مقن 

 قب  المعشبة الم صدرة أو المال .
 

المبادلقة لتغييقر ديقن ذو سقعر عقاتئم إلقى  إسقتخدامدفق العققد  هقو من األمثلة على تحقوط التق   143تطبيق
ديققن ذو سققعر ثابققت )أ  تحققوط لمعاملققة مسققتقبلية حيققر تكققون التققدفقات العقديققة المسققتقبلية 

 التي يتم التحوط لاا هي دفعات فاتئدة مستقبلية(. 
 

تعاققد   إلتزامود المقرتبط بقالثابقت )مقثاًل التحقوط للتغيقر فقي أسقعار الوقق لتقزاميعتبر تحقوط اإل   144تطبيق
 يققر معتققرف بقق  مققن قبقق  شققركة الكاربققاء لشققراء الوقققود بسققعر ثابققت( هققو تحققوط التعققر  
للتغيقر فققي القيمققة العادلققة. وتبعقًا لققذل ، يعتبققر مثقق  هققذا التحقوط هققو تحققوط قيمققة عادلققة. إال 

ة ، كخيقققار بقققدي ، محاسقققبة التحقققوط لمخقققاطر العملقققة األجعبيققق20أعققق  يمكقققن بموجقققم ال ققققرة 
 الثابت على أع  تحوط تدفق عقد .  لتزاملإ

 
 تقييس  االية التحوط

 -يعتبر التحوط عالي ال اعلية فقط إذا تحقق الشرطان التاليان:  144تطبيق

فققي بدايققة التحققوط وفققي ال تققرات الالحقققة، يتوققق  أن يكققون التحققوط عققالي ال اعليققة فققي  (أ)
إلققققى  التققققي ت عسققققمت العقديققققة فققققي القيمققققة العادلققققة أو التققققدفقامعادلققققة تحقيققققق تغيققققرات 

مثقق  هققذا  إثبققاتالتحققوط لاقا. ويمكققن  تحديققدال تققرة التقي تققم  خققال  ةحوطققممخقاطر الال
بطققرق مختل ققة، بمققا فققي ذلقق  مقارعققة التغيققرات الماضققية فققي القيمققة العادلققة أو  التوققق 

مقققق  التغيققققرات  ةحوطققققممخققققاطر الالالمعسققققوبة إلققققى  المحققققوطلبعققققد لالتققققدفقات العقديققققة 
إثبققات القيمققة العادلققة أو التققدفقات العقديققة ألداة التحققوط، أو مققن خققال   الماضققية فققي

حقوط مق  مبعقد اللارتباط إحصقاتئي ققو  بقين القيمقة العادلقة أو التقدفقات العقديقة ل وجود
 1:1عسققبة بداة التحققوط. ويمكققن أن تختققار المعشققبة عسققبة تحققوط  يققر بققتلقق  الخاصققة 

 .  "147"تطبيق ي ال قرة ف مبينمن أج  تحسين فاعلية التحوط كما هو 

. علقى سقبي  %194 إلقى 87 عطقاق يتقراوا بقينتكون العتقاتئة ال عليقة للتحقوط ضقمن  (م)
وحقدة  197 بقيمقةأداة التحقوط مقن خساتئر  في تتمث المثا ، إذا كاعت العتاتئة ال علية 

مقن خقال   المعادلقةوحقدة عملقة، يمكقن قيقاس  177 بقيمقةأداة العقد  منعملة وأرباا 
. وفقققققي هقققققذا %83، وهقققققي 197ل177، أو مقققققن خقققققال  %197ي ، وهققققق177ل197

)أ(، تسققتعتة المعشققبة أن  البعققد فققيالققوارد أن التحققوط يحقققق الشققرط بققافترا  المثققا ، 
 التحوط كان عالي ال اعلية. 
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يتم تقييم ال اعلية، بالحد األدعى، في الوقت الذ  تعد في  المعشبة بياعاتاقا الماليقة السقعوية أو    142تطبيق
 لية. المرح

 

ال يحقققدد هقققذا المعيقققار طريققققة واحقققدة لتقيقققيم فاعليقققة التحقققوط. وتعتمقققد الطريققققة التقققي تتبعاقققا    140تطبيق
المعشبة فقي تقيقيم فاعليقة التحقوط علقى إسقتراتيجيتاا فقي إدارة المخقاطر. علقى سقبي  المثقا ، 

دور   إذا كاعققت إسققتراتيجية المعشققبة فققي إدارة المخققاطر هققي تعققدي  مبلققغ أداة التحققوط بشققك 
ليعكس التغيرات في المركز المحوط، فإن المعشقبة بحاجقة إلقى أن تثبقت أعق  مقن المتوقق  أن 
يكققون التحققوط عققالي ال اعليققة فقققط لل تققرة التققي يققتم فياققا تعققدي  مبلققغ أداة التحققوط مققرة أخققر . 
وفققي بعقق  الحققاالت، تتبعققى المعشققبة طققرق مختل ققة للعققواع المختل ققة مققن التحققوط. ويشققم  

عشبة إلستراتيجيتاا في التحوط إجراءاتاا في تقييم ال اعلية. وتقعص تلق  اإلجقراءات توثيق الم
علققى مققا إذا كققان التقيققيم يشققم  جميقق  أربققاا أو خسققاتئر أداة التحققوط أو مققا إذا يققتم اسققتثعاء 

 القيمة الزمعية للداة. 
 

، %84د، مثقق  مققن التحققوط لمخققاطرة بعققد واحقق %177إذا تحوطققت المعشققبة بعسققبة تققق  عققن    148تطبيق
من المخاطر وتقيس اععدام ال اعليقة علقى أسقاس  %84يعبغي أن تحدد البعد المحوط بعسبة 

.  يققر أن المعشققبة يمكققن أن تسققتخدم، ععققد %84التغيققر فققي تلقق  المخققاطر المحققددة بعسققبة 
إذا أد  ذلققق  إلقققى  1:1، عسقققبة تحقققوط  يقققر عسقققبة %84تحقققوط المخقققاطر المحقققددة بعسقققبة 

 ".147توقعة للتحوط، كما هو مبين في ال قرة "تطبيق تحسين ال اعلية الم
 

أو التعاققد الثابققت أو  لتققزامإذا كاعققت الشققروط الرتئيسققية ألداة التحققوط واألصقق  المحققوط أو اإل   142تطبيق
المعاملقققة المتعبقققب باقققا المحتملقققة جقققدًا هقققي ع قققس الشقققروط، فقققإن التغيقققرات فقققي القيمقققة العادلقققة 

ى المخقاطر التقي يقتم التحقوط بشقبعاا مقن المقرجذ أن تعقاد  والتدفقات العقديقة التقي ت عسقم إلق
بعضاا البع  بشك  تام، ععد إبرام التحوط وفيما بعد. على سقبي  المثقا ، مقن المقرجذ أن 

فتراضقققية والمبقققالغ األصقققلية، إلتكقققون مبادلقققة سقققعر ال اتئقققدة تحوطقققا فقققاعاًل إذا كاعقققت المبقققالغ ا
بوضقققات ومقققدفوعات ال اتئقققدة والمبلقققغ األصقققلي، والمقققدة، وتقققواري  إعقققادة التسقققعير، وتقققواري  مق

وأسققققاس قيققققاس أسققققعار ال اتئققققدة هققققي ع ققققس تلقققق  التققققي تخققققص أداة التحققققوط والبعققققد المحققققوط. 
باإلضققافة إلققى ذلقق ، مققن المققرجذ أن يكققون تحققوط الشققراء المتعبققب بقق  والمحتمقق  جققدًا لسققلعة 

 -معيعة بعقد أج  هو عالي ال اعلية إذا:
ع ققس الكميققة مققن ع ققس السققلعة وفققي ع ققس الزمققان  شققراءهققو لغققر  كققان العقققد اوجقق   (أ)

 ؛المحوط المتعبب ب شراء ال كما هو فيوالمكان 

 كاعت القيمة العادلة للعقد اوج  في البداية هي ص ر؛ و (م)

تققم اسققتثعاء التغيققر فققي الخصققم أو العققالوة علققى العقققد اوجقق  مققن تقيققيم ال اعليققة وتققم  (ج)
التغيقر فقي التقدفقات العقديقة  اسقتعد إذاب  فقي حسقام ال قاتئ  أو العجقز أو  عترافاإل

 على السعر اوج  للسلعة. والمحتملة جداً  المتعبب باامعاملة ال منالمتوقعة 
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عدالة أداة التحوط في بع  األحيان جزء من المخاطر المحوطة فقط. علقى سقبي  المثقا ،    147تطبيق
حقوط معبقر ععامقا بعمقالت ال يكون التحقوط فقاعاًل بالكامق  إذا كاعقت أداة التحقوط والبعقد الم

مختل قققة ال يوجقققد تعقققا م فقققي أسقققعار صقققرفاا. كقققذل  ال يكقققون تحقققوط مخقققاطر سقققعر ال اتئقققدة 
مشققتقة معيعققة فققاعاًل بالكامقق  إذا كققان جققزء مققن التغيققر فققي القيمققة العادلققة للمشققتقة  إسققتخدامب

 الخاصة بالطرف المقاب .  تئتماني عسم إلى مخاطر اإل
 

ؤهاًل لمحاسققبة التحققوط، يجققم أن يققرتبط بمخققاطرة محققددة ومعيعققة، ال حتققى يكققون التحققوط مقق   141تطبيق
أن يرتبط فقط بالمخقاطر التشقغيلية العامقة للمعشقاة، كمقا يجقم أن يقؤثر بشقك  أساسقي علقى 
أربقققاا أو خسقققاتئر المعشقققبة. وال يكقققون التحقققوط لمخقققاطرة تققققادم األصققق  المقققاد  أو مخقققاطر 

الضققرر علققى البيتئقة مققؤهاًل لمحاسققبة التحققوط، وال التغيقرات التشققريعية المتعلقققة بإعقادة تبهيقق  
 يمكن قياس ال اعلية ألع  ال يمكن قياس تل  المخاطر بشك  موثوق. 

 

)أ( للمعشبة فص  القيمة الجوهرية والقيمقة الزمعيقة لعققد خيقار وتحديقد التغيقر 83تسمذ ال قرة    149تطبيق
عن مثق  هقذا التحديقد عالققة تحقوط في القيمة الجوهرية فقط على أعاا أداة تحوط. وقد يعتة 

فعالقققة بشقققك  تقققام فقققي تحقيقققق تقققوازن للتغيقققرات فقققي التقققدفقات العقديقققة المعسقققوبة إلقققى مخقققاطرة 
محوطقة ذات جاعقم واحقد لمعاملققة تققدير، إذا كاعقت الشقروط األساسققية لمعاملقة التققدير هققي 

 ع ساا ألداة التحوط.
 

بكامل  على أع  أداة تحوط لمخقاطرة مقن جاعقم  في حا  قامت المعشبة بتحديد خيار مشتر    143تطبيق
واحد عاشتئة عن معاملة تققدير فلقن تكقون عالققة التحقوط فعالقة بشقك  تقام، والسقبم فقي ذلق  
أن العالوة المدفوعة مقابق  الخيقار تتضقمن القيمقة الزمعيقة وال تحتقو  المخقاطرة المحقددة مقن 

زمعية للخيار. وبالتقالي وفقي  ، على قيمة134جاعم واحد كما هو موضذ في فقرة التطبيق 
هقققذد الحالقققة لقققن يكقققون هعقققا  موازعقققة بقققين التقققدفقات العقديقققة المتعلققققة بالقيمقققة الزمعيقققة لعقققالوة 

 الخيار المدفوعة والمخاطرة المحوطة المحددة.
 

 إسقتحقاقفي حالة مخاطر سعر ال اتئدة، يمكن تقييم فاعلية التحقوط مقن خقال  إعقداد جقدو     144تطبيق
ات الماليقققة يبقققين صقققافي مخقققاطر سقققعر ال اتئقققدة لكققق  فتقققرة زمعيقققة، لتزامقققليقققة واإلللصقققو  الما

محقدد )أو مجموعقة محقددة مقن األصقو   إلتقزامشريطة أن يرتبط صافي المخاطر ببص  أو 
ات أو حصقة محققددة معاقا( يقؤد  إلققى عشقوء صقافي المخققاطر، ويقتم تقيقيم فاعليققة لتزامقأو اإل

 .  لتزامالتحوط مقاب  ذل  األص  أو اإل
 

تدرس المعشبة عمومًا، أثعاء تقييم فاعلية التحوط، القيمة الزمعية للعققود. ولقيس بالضقرورة أن    144تطبيق
سقققعر ال اتئقققدة الثابقققت علقققى المبادلقققة  يطقققابق سقققعر ال اتئقققدة الثابقققت علقققى البعقققد المحقققوط تمامقققاً 

تئققدة المحققددة علققى أعاققا تحققوط قيمققة عادلققة. كمققا أعقق  لققيس مققن الضققرور  أن يكققون سققعر ال ا
الذ  يعطو  على فاتئدة هو ع س سعر ال اتئقدة المتغيقر علقى  لتزامالمتغير على األص  أو اإل

المبادلققة المحققددة علققى أعاققا تحققوط تققدفق عقققد . وت شققتق القيمققة العادلققة للمبادلققة مققن عمليققات 
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التسقققوية الصقققافية الخاصقققة باقققا. ويمكقققن أن تتغيقققر األسقققعار الثابتقققة والمتغيقققرة علقققى المبادلقققة 
 التبثير على التسوية الصافية إذا تغير ك  معاما بع س المبلغ. بدون 

 

إذا لققم تلبققي المعشققبة معققايير فاعليققة التحققوط، فإعاققا تتوقققف عققن محاسققبة التحققوط معققذ آخققر    142تطبيق
ب اعليققة التحققوط. لكققن إذا حققددت المعشققبة الحققدر أو التغيققر فققي  لتققزامتققاري  تققم فيقق  إثبققات اإل

م اسقققتي اء عالققققة التحقققوط للمعقققايير، وأثبتقققت أن التحقققوط كقققان النقققروف القققذ  أد  إلقققى عقققد
فققاعاًل قبقق  وقققوع الحققدر أو التغيققر فققي النققروف، تتوقققف المعشققبة عققن محاسققبة التحققوط مققن 

 تاري  الحدر أو التغير في النروف. 
 

 القيمة العادلة للتحوط المحايبي لمحفظة تحوط خطر يعر الفائدة
العادلة لمخقاطر سقعر ال اتئقدة المرتبطقة بمح نقة مقن األصقو  الماليقة  بالعسبة لتحوط القيمة  140تطبيق 

ات الماليققة، تلبققي المعشققبة متطلبققات هققذا المعيققار إذا التزمققت بققاإلجراءات المبيعققة لتزامققأو اإل
 " أدعاد. 104تطبيق  -148)ط( وال قرات "تطبيق  -في البعود )أ(  

 

البعققود التققي تر ققم مققن مح نققة فياققا  مخققاطرالتحققدد المعشققبة كجققزء مققن عمليققة إدارة  (أ)
مخقققاطر سقققعر فاتئقققدتاا. ويمكقققن أن تتقققبلف المح نقققة مقققن أصقققو  فققققط، أو لتحوط البققق

لتزامقققأو أصقققو  و  ،ات فققققطإلتزامققق ات. ويمكقققن أن تحقققدد المعشقققبة مح نتقققين أو أكثقققر اد
 مح نقة فقيالمعشبة أصولاا المتقوفرة برسقم البيق   تجم يمكن أن  على سبي  المثا ،)

 الحالة تطبق اإلرشادات أدعاد على ك  مح نة بشك  مع ص . مع صلة(، وفي هذد 

تحلقق  المعشققبة المح نققة إلققى فتققرات زمعيققة إلعققادة التسققعير بعققاءًا علققى تققواري  إعققادة  (م)
التحليققق  إلقققى فتقققرات زمعيقققة إلعقققادة  أداءالتعاقديقققة. ويمكقققن  ولقققيسالتسقققعير المتوقعقققة، 

أن ى ال تقرات الزمعيقة المتوقق  التسعير بطرق مختل ة تشم  جدولة التدفقات العقديقة إلق
توقققق  ي  إلقققى أن إلقققى جميققق  ال تقققرات الزمعيقققة فياقققا، أو جدولقققة المبقققالغ األصقققلية  تحقققدر

 حدور إعادة التسعير. 

وعلى أساس هذا التحلي ، تقرر المعشقبة المبلقغ القذ  تر قم بتحوطق . وتحقدد المعشقبة  (ج)
في( مقن المح نقة ات )ولكن ليس مبلقغ صقالتزامكبعد محوط مبلغ من األصو  أو اإل

المحددة يساو  المبلغ الذ  تر م بتحديدد على أع  محوط. ويحقدد هقذا المبلقغ أيضقًا 
 )م(". 122لل قرة "تطبيق  وفقاً قياس العسبة المتئوية المستخدمة في اختبار ال اعلية 

تحققدد المعشققبة مخققاطر سققعر ال اتئققدة التققي تحوطاققا. ويمكققن أن تكققون هققذد المخققاطر  (د)
ال اتئدة في ك  من  بعود المركز المحقوط، مثق  سقعر ال اتئقدة  حصة من مخاطر سعر

 األساسي )مثاًل سعر فاتئدة المبادلة(. 
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 تحوط لك  فترة زمعية إلعادة التسعير. ال من أدواتالمعشبة واحدة أو أكثر  تحدد  ( ه ) 

( أعقققالد، ت ققققي م المعشقققبة فقققي البدايقققة وفقققي هـــ ) -التحديقققدات فقققي البعقققود )ج( إسقققتخدامب (و)
رات الالحقة ما إذا كان من المتوق  أن يكون التحقوط عقالي ال اعليقة خقال  ال تقرة ال ت

 التي تم تحديد التحوط لاا. 

تقققيس المعشققبة بشققك  دور  التغيققر فققي القيمققة العادلققة للبعققد المحققوط )كمققا هققو محققدد  (ز)
فققي البعققد )ج(( المعسققوم إلققى المخققاطر المحوطققة )كمققا هققي محققددة فققي البعققد )د((، 

تقققواري  إعققادة التسقققعير المتوقعققة والمحققددة فقققي )م(. و شققريطة أن يقققتم علققى أسققاس 
طريققققة  إسقققتخدامتحديقققد التحقققوط فعليقققًا علقققى أعققق  كقققان ذو فاعليقققة عاليقققة ععقققد تقييمققق  ب

المعشققبة الموثقققة فققي تقيققيم ال اعليققة، تعتققرف المعشققبة بققالتغير فققي القيمققة العادلققة للبعققد 
اتئ  أو العجققز فققي واحققد مققن بعققد  المحقوط علققى أعقق  ربققذ أو خسققارة فققي حسقام ال قق

. وال يحتقاج هقذا التغيقر 177السطر في بيان المركز المالي كما هو مبين فقي ال ققرة 
 ات المع ردة. لتزامفي القيمة العادلة ألن يتم تخصيص  إلى األصو  أو اإل

تقققيس المعشققبة التغيققر فققي القيمققة العادلققة ألداة )أدوات( التحققوط )كمققا هققي محققددة فققي  (ا)
وتعتقققرف بققق  علقققى أعققق  ربقققذ أو خسقققارة فقققي حسقققام ال قققاتئ  أو العجقققز. ويقققتم (( هـــ )

فققي بيققان  إلتققزامبالقيمققة العادلققة ألداة )أدوات( التحققوط علققى أعاققا أصقق  أو  عتققرافاإل
 المركز المالي. 

بب  اععدام فاعلية في حسام ال اتئ  أو العجز على أعاا ال قرق بقين  عترافسيتم اإل (ط)
مشار إلي  في )ز( وذلق  المشقار إليق  فقي )ا( )يقتم قيقاس التغير في القيمة العادلة ال

ع س اعتبارات المقادة كمقا هقو الحقا  فقي معقايير المحاسقبة الدوليقة  إستخدامال اعلية ب
 في القطاع العام األخر (. 

 

ويوصف هذا المعاة بشك  أكثر ت صيال أدعاد. ويتم تطبيقق المقعاة فققط علقى تحقوط القيمقة    148تطبيق
 ات المالية. لتزاماطر سعر ال اتئدة المرتبطة بمح نة األصو  المالية أو اإلالعادلة لمخ

 
لتزامقق)أ(" أصققواًل و 140يمكققن أن تشققم  المح نققة المحققددة فققي ال قققرة "تطبيققق    142تطبيق ات. وكخيققار اد

ات فققققط. وت سقققتخدم المح نقققة إلتزامقققبقققدي ، يمكقققن أن تكقققون مح نقققة تشقققم  أصقققواًل فققققط، أو 
ات الققذ  تر ققم المعشققبة بتحوطقق . إال أن المح نققة ليسققت لتزامققأو اإللتحديققد مبلققغ األصققو  

 ع ساا محددة على أعاا بعد محوط. 
 

)م("، تحقققدد المعشقققاة تقققاري  إعقققادة التسقققعير المتوقققق  لبعقققد 140أثعقققاء تطبيقققق ال ققققرة "تطبيقققق    127تطبيق
إلقى أسقعار ذلق  البعقد أو إعقادة تسقعيرد  إسقتحقاقمعين على أعق  أو  تقاري  مقن المتوقق  فيق  

السققوق. ويققتم تقققدير تققواري  إعققادة التسققعير المتوقعققة فققي بدايققة التحققوط وخققال  فتققرة التحققوط، 
بعاءًا على الخبرة التاريخية والمعلومات األخر  المتوفرة، بما فقي ذلق  المعلومقات والتوقعقات 

شقآت التقي المتعلقة بمعدالت القدف  المسقبق وأسقعار ال اتئقدة والت اعق  مقا بيعاقا. وتسقتخدم المع
لقيس لاقا خبقرة خاصقة باققا أو خبقرة كافيقة خبقرة المجموعققة العنيقرة لقلدوات الماليقة المقارعققة. 
ويتم مراجعة هذد التقديرات وتحديثاا بشك  دور  في ضقوء الخبقرة. وفقي حالقة بعقد ذو سقعر 
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 ثابققت يسققتحق الققدف  مسققبقًا، يكققون تققاري  إعققادة التسققعير المتوققق  هققو التققاري  المتوققق  أن يققتم
فيقق  دفقق  البعققد مسققبقًا مققا لققم يققتم إعققادة تسققعيرد إلققى أسققعار السققوق فققي تققاري  أقققرم. وبالعسققبة 
لمجموعققة مققن األصققو  المتشققاباة، فققإن التحليقق  إلققى فتققرات زمعيققة بعققاءًا علققى تققواري  إعققادة 
التسققعير المتوقعققة يمكققن أن يتخققذ شققك  تخصققيص عسققبة متئويققة للمجموعققة، بققداًل مققن البعققود 

فتققرة زمعيققة. ويمكققن أن تطبققق المعشققبة معاجيققات أخققر  أل ققرا  التخصققيص  المع ققردة، لكقق 
هقققققذد. علقققققى سقققققبي  المثقققققا ، يمكقققققن أن تسقققققتخدم المعشقققققبة مضقققققاعف سقققققعر القققققدف  المسقققققبق 
لتخصققيص قققرو  اإلط ققاء لل تققرات الزمعيققة علققى أسققاس تققواري  إعققادة التسققعير المتوقعققة. 

  إجقققراءات وأهقققداف إدارة لكقققن يجقققم أن تكقققون المعاجيقققة لمثققق  هقققذا التخصقققيص تعسقققجم مققق
 مخاطر المعشبة. 

 

المعشقبة فقي فتقرة زمعيقة  ققدرت، إذا ")ج(140"تطبيقق فقي ال ققرة  التحديد المبينوكمثا  على    121تطبيق
لتزامقوحقدة عملقة و  177تسعير أن لدياا أصواًل بسعر ثابت بقيمة العادة إلمعيعة  ات بسقعر اد

وحقدة  97بقيمة  المركز المالي الصافي  كامتحوط أن وحدة عملة وقررت  87ثابت بقيمة 
  و وحدة عملة )يتم تحديقد حصقة مقن األصق 97مبلغ أصواًل ببعد محوط ك تحددعملة، فإعاا 

ات المؤهلققة لتزامققعلققى أعاققا المعيققار الققذ  يسققمذ لمعشققبة لتحديققد أ  مبلققغ مققن األصققو  أو اإل
وحققدة  177ملققة ووحققدة ع 97المتققوفرة، مثقق ، فققي هققذا المثققا  أ  مبلققغ مققن األصققو  بققين 

اليقورو، أو "مبلغ من العملة" )مثاًل مبلغ مقن القدوالرات،  أع على  وي عب ر عن التحديدعملة(. 
جميق  األصقو   وجوم أن تكقون وهذا يستتب بصو  م ردة. ك وليسأو الراعدات(  أو الباوعد،

ققققحم معاققققا ات( لتزامقققق)أو اإل وحققققدة عملققققة  177قيمققققة  كامقققق  أ  - المبلققققغ المحققققوطالتققققي س 
   -لصو  في المثا  أعالد:ل

 ؛ والذ  يتم تحوط بعودًا تتغير قيمتاا العادلة استجابة للتغيرات في سعر ال اتئدة  (أ)

 لقو تقم تحديقدهالمحاسقبة تحقوط القيمقة العادلقة كان من الممكن أن تكون مؤهلة بعودًا  (م)
علققققى وجقققق  المعيققققار تحققققدد مققققن  49وألن ال قققققرة بشققققك  مع ققققرد.  محوطققققةعلققققى أعاققققا 
المققالي بخاصققية الطلققم )مثقق  الوداتئقق  تحققت  لتققزامالقيمققة العادلققة لإ نبققب الخصققوص

ععقققد  مسقققتحق القققدف الطلقققم وبعققق  أعقققواع الوداتئققق  الزمعيقققة( ليسقققت أقققق  مقققن المبلقققغ 
 ال يمكقن أن يكقونالطلم، المخصوم من أو  تاري  يمكن أن يطلم في  دف  المبلقغ، 

فتقرة يمكقن  أقصقر تلقيرة زمعيقة هذا البعد مؤهاًل لمحاسبة تحوط القيمة العادلقة أل  فتق
المحققوط هققو مبلققغ  المركققز يكققونفياققا للمالقق  أن يطالققم بالققدف . وفققي المثققا  أعققالد، 

، ولكققن المحققددات جققزء مققن البعققد المحققوط لتزامققهققذد اإل لققذل  ال تشققك مققن األصققو . 
ذا كققان  تحديققددتم يققالمعشقبة تسققتخدماا لتحديققد مبلققغ األصقق  الققذ   علققى أعقق  محققوط. واد

ات، يجققم سققحم المبلققغ لتزامققاإلمققن تحوطقق  هققو مبلققغ بلققذ  تر ققم المعشققبة ا المركققز
 ولققققيس مققققنات ذات السققققعر الثابققققت لتزامققققمققققن اإل المحققققددالققققذ  يمثقققق  البعققققد المحققققوط 

، ويققتم مبكققرةفققي فتققرة زمعيققة  تسققديدهاطلققم مققن المعشققبة ات التققي يمكققن أن ي  لتزامققاإل
"تطبيقق  لل ققرة وفققاً التحقوط  العسقبة المتئويقة المسقتخدم فقي تقيقيم فاعليقة مقيقاسحسام 
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األخققر . علقققى سققبي  المثقققا ،  اتلتزامقققاققذد اإلعلققى أعاقققا العسققبة المتئويقققة ل ")م(122
ع تققققر  أن المعشققققبة تقققققدر أعقققق  فققققي فتققققرة زمعيققققة معيعققققة إلعققققادة التسققققعير كققققان لققققدياا 

وحقدة عملققة  47 تشقم  مقا قيمتق وحقدة عملققة،  177 بقيمقةسقعر ثابقت ذات ات إلتزامق
وحقدة  07ات بقدون خاصقية الطلقم، ولتزامقوحدة عملة إل 27و ،طلمللوداتئ  تحت ال
ذا قققررت المعشققبة أن تحققوط و سققعر ثابققت. ذات عملققة ألصققو   كامقق  المركققز المققالي اد

وحققدة  37ات بقيمققة إلتزامقق تحققدد كبعققد محققوطوحققدة عملققة، فإعاققا  37قيمققة ب الصققافي
( %47 وحقدة عملقة(   47 –وحدة عملقة  177وحدة عملةل ) 37) %47عملة أو 

 خاصية الطلم.  التي ال تعطو  علىات لتزاممن اإل
 

)أ(. وبالعسقبة 28وتلتزم المعشبة أيضًا بالمتطلبات األخر  للتحديد والتوثيق المبيعة فقي ال ققرة    129تطبيق
للتحقققوط المح نقققي لمخقققاطر سقققعر ال اتئقققدة، تحقققدد متطلبقققات التحديقققد والتوثيقققق هقققذد سياسقققة 

تستخدم في تحديد المبلغ المحقوط وكي يقة قيقاس ال اعليقة، بمقا  المعشبة لجمي  المتغيرات التي
 -في ذل  ما يلي:

واألسقاس القذ   يتحوط المح نالفي  التي سيتم تضميعااات لتزاماألصو  واإل تحديد (أ)
 من المح نة. إللغاتئاا  إستخدامسيتم 

افتراضقققات سقققعر  تحديقققدكي يقققة تققققدير المعشقققبة لتقققواري  إعقققادة التسقققعير، بمقققا فقققي ذلققق   (م)
التققديرات.  تلق ر يقتقديرات أسعار الدف  المسبق وأسقاس تغي التي تشك  أساس اتئدة لا

فققي الوقققت الققذ   تجققر التقققديرات األوليققة التققي  مققن ع ققس الطريقققة لكقق  إسققتخدامويققتم 
 لتلق في المح نة المحوطقة وأ  مراجعقات الحققة  لتزاماألص  أو اإل تضمينتم في  ي

 التقديرات. 

 إلعادة التسعير ومدتاا.عدد ال ترات الزمعية  (ج)

" 122"تطبيقققق مققد  تكقققرار المعشقققبة الختبقققار ال اعليقققة وأ  مققن الطقققريقتين فقققي ال ققققرة  (د)
 ستستخدم. 

تم يققققات التققققي لتزامققققاإلأو المعاجيققققة التققققي تسققققتخدماا المعشققققبة لتحديققققد مبلققققغ األصققققو     (  ه ) 
م ععققدما قيققاس العسققبة المتئويققة المسققتخدملققذل ،  وفقققاً و ، محققوطعلققى أعاققا بعققد  تحديققدها

 .  ")م(122"تطبيق الطريقة المذكورة في ال قرة  إستخدامتختبر المعشاة ال اعلية ب

"تطبيقققققق الطريققققققة المقققققذكورة فقققققي ال ققققققرة  إسقققققتخدامععقققققدما تختبقققققر المعشقققققبة ال اعليقققققة ب (و)
، سققواًء كاعققت المعشققبة سقققتختبر ال اعليققة لكقق  فتقققرة زمعيققة إلعققادة التسقققعير ")م(122

 .  ما بين الطريقتينالجم  من خال  ت الزمعية، أو ال ترا لجمي ، أو م ردبشك  
 

إجققراءات  معسققجمة مقق وتوثيققق عالقققة التحققوط  تحديققدفققي  المعيعققةتكققون السياسققات يجققم أن 
التغيقققرات فقققي السياسقققات بشقققك   ويجقققم عقققدم إجقققراءالمعشقققبة.  فقققي مخقققاطرالوأهقققداف إدارة 

العوامققق  األخقققر  أسقققاس التغيقققرات فقققي نقققروف السقققوق و   تبريرهقققا علقققىيجقققم إذ اعتبقققاطي. 
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المعشققبة ومعسققجمة فققي مخقاطر الإجققراءات وأهققداف إدارة أسققاس  علقى تكققون مبعيققةويجقم أن 
 .اامع

 
(" عبققارة عققن مشققتقة هــ )140يمكققن أن تكققون أداة التحققوط المشققار إلياققا فققي ال قققرة "تطبيققق    123تطبيق

ة واحقققدة أو مح نقققة مشقققتقات تشقققتم  جميعاقققا علقققى تعقققر  لمخقققاطر سقققعر ال اتئقققدة المحوطققق
)د(" )على سقبي  المثقا ، مح نقة مقن مبقادالت سقعر ال اتئقدة 140المحددة في ال قرة "تطبيق 

التققي تشققتم  جميعاققا علققى تعققر  لسققعر ال اتئققدة المعققرو  بققين بعققو  لعققدن(. ويمكققن أن 
تشتم  مح نة مشتقات كاذد على أوضقاع تتطلقم معادلقة المخقاطر. إال أعاقا ققد ال تشقتم  

مقن المعيقار وال ققرة تطبيقق  82رات مكتوبقة صقافية، ألن ال ققرة على خيقارات مكتوبقة أو خيقا
سقققتثعاء ععقققدما يقققتم إال تسقققمذ بتحديقققد مثققق  هقققذد الخيقققارات علقققى أعاقققا أدوات تحقققوط )ب 190

ذا وفققرت أداة التحققوط للمبلققغ  تحديققد الخيققار المكتققوم علققى أعقق  معادلققة لخيققار المشققتر (. واد
تقرة زمعيقة واحقدة إلعقادة التسقعير، فإعق  يقتم )ج(" ألكثقر مقن ف140المحدد فقي ال ققرة "تطبيقق 

تخصيصققاا لجميقق  ال تققرات الزمعيققة التققي تققوفر التحققوط لاققا. إال أعقق  يجققم تخصققيص كامقق  
مقققن المعيقققار ال تسقققمذ  84أداة التحقققوط لتلققق  ال تقققرات الزمعيقققة إلعقققادة التسقققعير ألن ال ققققرة 
 اا أداة التحوط معلقة. بتحديد عالقة التحوط لجزء فقط من ال ترة الزمعية التي تبقى في

 

لل ققرة "تطبيقق  وفققاً ععدما تقيس المعشقبة التغيقر فقي القيمقة العادلقة لبعقد مسقتحق القدف  مسقبقًا    124تطبيق
)ز("، فقققإن التغيقققر فقققي أسقققعار ال اتئقققدة يقققؤثر علقققى القيمقققة العادلقققة للبعقققد المسقققتحق دفعققق  140

لعقديقققة التعاقديقققة والقيمقققة العادلقققة مسقققبقًا بطقققريقتين: إذ يقققؤثر علقققى القيمقققة العادلقققة للتقققدفقات ا
مقققن  27لخيقققار القققدف  المسقققبق المشقققمو  فقققي البعقققد المسقققتحق دفعققق  مسقققبقًا. وتسقققمذ ال ققققرة 

المققالي، يشققتر  فققي التعققر   لتققزامالمعيققار للمعشققبة بتحديققد جققزء مققن األصقق  المققالي أو اإل
ليقققة. لمخقققاطر مشقققتركة، علقققى أعاقققا بعقققد محقققوط، شقققريطة أن يكقققون مقققن الممكقققن قيقققاس ال اع

بتحقيققق هققذا مققن خققال  تحديققد  21وبالعسققبة للبعققود التققي يسققتحق دفعاققا مسققبقًا، تسققمذ ال قققرة 
البعققد المحققوط فيمققا يتعلققق بققالتغير فققي القيمققة العادلققة الققذ  ي عسققم إلققى التغيققرات فققي سققعر 
ال اتئقققدة المحقققدد علقققى أسقققاس تقققواري  إعقققادة التسقققعير المتوقعقققة ولقققيس التعاقديقققة. إال أعققق  يقققتم 

ألثققر الققذ  تسققبب  التغيققرات فققي سققعر ال اتئققدة المحققوط علققى تققواري  إعققادة التسققعير تضققمين ا
المتوقعقققة تلققق  ععقققد تحديقققد التغيقققر فقققي القيمقققة العادلقققة للبعقققد المحقققوط. وتبعقققًا لقققذل ، إذا تمقققت 
مراجعة تواري  إعادة التسعير المتوقعة )مثاًل لتعكس التغير في الدفعات المسقبقة المتوقعقة(، 

اري  إعققادة التسققعير ال عليققة تختلققف عققن تلقق  المتوقعققة، ستعشققب عققدم ال اعليققة أو إذا كاعققت تققو 
". وعلققى العكققس مققن ذلقق ، يققتم اسققتثعاء التغيققرات فققي 122كمققا هققو مبققين فققي ال قققرة "تطبيققق 

تققواري  إعققادة التسققعير المتوقعققة التققي )أ( تعشققب بوضققوا مققن عوامقق  أخققر  باسققتثعاء التغيققرات 
وتكققون  يققر مرتبطققة بققالتغيرات فققي سققعر ال اتئققدة المحققوط، فققي سققعر ال اتئققدة المحققوط، )م( 

و)ج( يمكققن فصققلاا بشققك  موثققوق عققن التغيققرات المعسققوبة إلققى سققعر ال اتئققدة المحققوط )مثقق  
التغيققرات فققي أسققعار الققدف  المسققبق العاشققتئة بوضققوا مققن التغيققر فققي العوامقق  الديمو رافيققة أو 

ة( ععقد تحديقد التغيقر فقي القيمقة العادلقة األعنمة الضريبية باستثعاء التغيقرات فقي سقعر ال اتئقد
ذا كققان هعققا  شقق  حققو  العامقق   للبعققد المحققوط، ألعاققا ال ت عسققم إلققى المخققاطر المحوطققة. واد
الذ  أد  إلى عشوء التغير فقي تقواري  إعقادة التسقعير المتوقعقة أو كاعقت المعشقبة  يقر ققادرة 

ط عققن تلقق  العاشققتئة مققن بشققك  موثققوق علققى فصقق  التغيققرات العاشققتئة مققن سققعر ال اتئققدة المحققو 
 عوام  أخر ، ي  تر  ببن التغير عشب من التغيرات في سعر ال اتئدة المحوط.
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ال يحقققدد المعيقققار األسقققاليم المسقققتخدمة فقققي تحديقققد المبلقققغ المشقققار إليققق  فقققي ال ققققرة "تطبيقققق    124تطبيق
لمخقاطر )ز("، وهو بالتحديد التغيقر فقي القيمقة العادلقة للبعقد المحقوط القذ  ي عسقم إلقى ا140

ذا كاعققت أسققاليم التقققدير اإلحصققاتئية أو  يرهققا مققن األسققاليم ت سققتخدم فققي مثقق   المحوطققة. واد
هذا القياس، يجم أن تتوق  اإلدارة أن تكون العتيجة مقاربة جدًا لتل  التقي كقان مقن الممكقن 

ات المختل قة التقي تشقك  البعقد المحقوط. لتزامالحصو  علياا من قياس جمي  األصو  أو اإل
فترا  ببن التغيرات في القيمة العادلة للبعقد المحقوط تسقاو  التغيقرات إلمن المعاسم ا وليس

 في قيمة أداة التحوط. 
 

أع  إذا كان البعد المحوط ل تقرة زمعيقة معيعقة إلعقادة التسقعير هقو أصق ،  177تقتضي ال قرة    122تطبيق
عكقس مقن ذلق ، يتم عر  التغير في قيمت  في بعد سطر مع ص  ضمن األصقو . وعلقى ال

، يققتم عققر  التغيققر فققي إلتققزامإذا كققان البعققد المحققوط ل تققرة زمعيققة معيعققة إلعققادة التسققعير هققو 
ات. وهقذد هقي بعقود السقطر المع صقلة التقي تمقت لتزامققيمت  في بعد سطر مع ص  ضقمن اإل

)ز(". ولقيس مطلوبقًا أن يقتم تخصقيص محقدد للصقو  140اإلشارة إلياقا فقي ال ققرة "تطبيقق 
 ات( المختل ة. لتزام)أو اإل

 

)ط(" إلى أن عدم ال اعليقة يعشقب إلقى الحقد القذ  يختلقف فيق  التغيقر 140تشير ال قرة "تطبيق    120تطبيق
في القيمة العادلقة للبعقد المحقوط القذ  ي عسقم إلقى المخقاطر المحوطقة عقن التغيقر فقي القيمقة 

 -ألسبام، معاا:العادلة لمشتقة التحوط. ويمكن أن يعشب مث  هذا ال رق لعدد من ا
 

خقققتالف تقققواري  إعقققادة التسقققعير ال عليقققة عقققن تلققق  المتوقعقققة، أو مراجعقققة تقققواري  إعقققادة إ (أ)
 التسعير المتوقعة؛ 

 باا؛ عترافقيمة البعود في المح نة المحوطة أو إلغاء اإل إعخ ا  (م)

 داة التحوط والبعد المحوط؛ و ألاختالف تواري  الدف   (ج)

فاتئققدة بسققعر أققق  مققن  المحوطققةبعققود المققن  قليقق  أسققبام أخققر  )مققثاًل ععققدما يحمقق  عققدد (د)
 تعلققى أعاققا محوطققة، وعققدم ال اعليققة العاتجققة ليسققلاققا  خصصققتالسققعر األساسققي التققي 

 بحير أن المح نة كك  ال تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط(. جدًا كبيرة 
 

 في حسام ال اتئ  أو العجز.   باا عترافويتم تحديد عدم ال اعلية هذد واإل
 

 -عمومًا تحسين فاعلية التحوط:سيتم    128تطبيق

لقققدف  فيمقققا يخقققص اسقققمات مختل قققة  التقققي يكقققون لاقققاإذا قامقققت المعشقققبة بجدولقققة البعقققود  (أ)
 ختالفات في سلو  الدف  المسبق.إلعتبار اإلاعين المسبق بطريقة تبخذ ب

مققن فقققط . وععققدما يكققون هعققا  عققدد قليقق  كبيققرالمح نققة فققي بعققود العققدد  ععققدما يكققون (م)
درجقة عاليقة عسقبيًا مقن عقدم ولة في المح نة، مقن المقرجذ أن تكقون هعقا  البعود المشم

البعود مسقبقًا بشقك  مبكقر أو متقبخر عقن المتوقق .  أحد استحق دف  اعلية مرتبطة إذا ال
مققن البعققود، فإعقق  يمكققن العديققد وعلققى العكققس مققن ذلقق ، ععققدما تشققتم  المح نققة علققى 

 التعبؤ بطريقة الدف  المسبق بشك  أكثر دقة. 
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ععدما تكون ال ترات الزمعية إلعادة التسعير المستخدمة اقصر )مقثاًل شقار واحقد مقابق   (ج)
ثالثقققة أشقققار مقققن ال تقققرات الزمعيقققة إلعقققادة التسقققعير(. وتقلققق  ال تقققرات الزمعيقققة األقصقققر 

بقققين تقققواري  القققدف  وتقققواري  إعقققادة التسقققعير  سقققوء مطابققققةإلعقققادة التسقققعير مقققن أثقققر أ  
 دة التسعير( للبعد المحوط وتل  الخاصة ببداة التحوط. )ضمن ال ترة الزمعية إلعا

تعدي  مبلغ أداة التحقوط لقيعكس التغيقرات فقي البعقد المحقوط في  الذ  يتم  الكبيرالتكرار  (د)
 )مثاًل بسبم التغيرات في توقعات الدف  المسبق(. 

 
ذا تغيقرت تققديرات تقواري  إعقاد   122تطبيق ة التسقعير بقين التقاري  تختبر المعشبة ال اعلية بشك  دور . واد

 -الذ  ت قي م في  المعشبة ال اعلية وتاري  الحق ل ، تحسم المعشبة مبلغ ال اعلية إما:

"تطبيققققق  ال قققققرة أعنققققرفققققي القيمققققة العادلققققة ألداة التحققققوط ) ال ققققرق بققققين التغيققققر أعقققق علقققى  (أ)
إلققى التغيققرات فققي سققعر  الققذ  ي عسققمحققوط مبعققد الالوالتغيققر فققي قيمققة كامقق   ")ا(140

المحقوط علقى القيمقة العادلقة  ةالمحوط )بما في ذل  أثر التغيرات في سعر ال اتئقد ةاتئدال 
 أو ؛ أل  خيار دف  مسبق ضمعي(

 -التقريم التالي. فإن المعشبة: إستخدامب (م)

ات( فقققي كققق  فتقققرة زمعيقققة إلعقققادة لتزامقققتحسقققم العسقققبة المتئويقققة للصقققو  )أو اإل (1)
ة التسقققعير المققققدرة فقققي آخقققر ، علقققى أسقققاس تقققواري  إعقققادلاقققا تحقققوطالالتسققعير تقققم 

 ال اعلية. باختبار في  قامتتاري  

للمبلقققغ فقققي تلققق  ال تقققرة الزمعيقققة  المقققعقذتطبقققق هقققذد العسقققبة المتئويقققة علقققى تققققديرها  (9)
 .المعقذتقديرها أساس إلعادة التسعير لحسام مبلغ البعد المحوط على 

إلقى    ي عسقمالقذللبعقد المحقوط  المقعقذتحسم التغيقر فقي القيمقة العادلقة لتققديرها  (3)
 .  ")ز( 140"تطبيق وتعرض  كما هو محدد في ال قرة  ةحوطممخاطر الال

( والتغيققر 3)البعققد تعتققرف بعققدم ال اعليققة المسققاوية لل ققرق بققين المبلققغ المحققدد فققي  (4)
 (.  ")ا(140"تطبيق ال قرة  أعنرفي القيمة العادلة ألداة التحوط )

 

تققواري  إعققادة التسققعير المقققدرة للصققو   لتعققديالت علققىا ،ععققد قيققاس ال اعليققة ،تميققز المعشققبة   107تطبيق
فقققي أن تلققق  ات( الجديققدة، فققققط لتزامقققات( الموجقققودة عقققن إعشققاء األصقققو  )أو اإللتزامقق)أو اإل

تقققواري  إعقققادة  التعقققديالت علقققىجميققق   تضقققمينؤد  إلقققى عقققدم ال اعليقققة. ويقققتم تققق التعقققديالت
(، بمقا فقي ذلق  أ  إعقادة "124"تطبيقق  ةلل ققر  وفققاً تلق  المسقتثعية باستثعاء التسعير المقدرة )
معيعقة المبلقغ المققدر فقي فتقرة زمعيقة  تعقيذ، ععد الزمعية بين ال ترات القاتئمةتخصيص للبعود 

بعقدم  عتقرافوبالتقالي ععقد قيقاس ال اعليقة.  وحالمقا يقتم اإل "(9)م()122"تطبيقق لل قرة  وفقاً 
ات( لتزامقجديدًا إلجمقالي األصقو  )أو اإل المعشبة تقديراً  تجر ال اعلية كما هو محدد سابقًا، 

ات( الجديقدة التقي تقم لتزامقفي ك  فتقرة زمعيقة إلعقادة التسقعير، بمقا فقي ذلق  األصقو  )أو اإل
مبلغقا جديقدًا علقى أعق  بعقدًا محوطقًا وعسقبة متئويقة  وتحقدد، تاقا اعليلآخقر اختبقار  معذإعشاؤها 
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"تطبيقق فقي ال ققرة  المبيعقةاإلجقراءات  يتم تكرارمن ثم على أعاا عسبة متئوية محوطة.  ةجديد
 ال اعلية.  تختبر في  التالي الذ في التاري   ")م(122

 

زمعيققة إلعقققادة التسقققعير  ةجققدولتاا أصقققاًل إلققى فتقققر  تبقققالبعود التققي تمققق عتققرافيمكققن إلغقققاء اإل   101تطبيق
 إعخ ققا الققذ  سققبب   الحسققاممققن المتوققق  أو شققطم المسققبق فققي وقققت أبكققر بسققبم الققدف  

مبلققغ التغيققر فققي القيمققة العادلققة المشققمو  فققي بعققد فققإن مققة أو البيقق . وععققدما يحققدر هققذا، القي
  تققم إلغقققاء ذالمقققرتبط بالبعققد القق ")ز(140"تطبيققق  السققطر المع صقق  المشققار إليققق  فققي ال قققرة

بيان المركز المالي، ويتم شقمل  فقي األربقاا أو الخسقاتئر العاشقتئة  إلغاتئ  منب  يتم  عترافاإل
ال تققرات الزمعيققة )ال تققرة(  بالبعققد. ولاققذا الغققر ، مققن الضققرور  معرفققة عتققرافعققن إلغققاء اإل

بققق ، ألن هقققذا يحقققدد  عتقققرافإلعقققادة التسقققعير التقققي تقققم فياقققا جدولقققة البعقققد القققذ  تقققم إلغقققاء اإل
 يقتم إلغاتئق معاقا وبالتقالي المبلقغ القذ   إلغاتئ ال ترات الزمعية إلعادة التسعير التي يتم )ال ترة( 

. ععققققدما يققققتم إلغققققاء ")ز(140"تطبيققققق المع صقققق  المشققققار إليقققق  فققققي ال قققققرة مققققن بعققققد السققققطر 
 يققتم إلغاتئقق تققم شققمل  فياققا، زمعيققة ، إذا كققان مققن الممكققن تحديققد أ  فتققرة معققين ببعققد عتققرافاإل

فتقرة زمعيقة إذا عقتة  أو مقن  إلغاتئق ، يقتم ذلق  من تل  ال ترة الزمعية. وان لم يكن من الممكقن
تخصيصققق  لجميققق  ال تقققرات تقققم سقققبقة أعلقققى مقققن المتوقققق ، أو دفعقققات معقققن  عتقققرافإلغقققاء اإل
إذا  ومعقتنمبق  علقى أسقاس معققو   عتقرافعلقى البعقد القذ  تقم إلغقاء اإل التي تشقتم الزمعية 

 كان البعد قد بي  أو اعخ ضت قيمت . 
 

د بقق  ععقق عتققرافيققتم إلغققاء اإل لققمب تققرة زمعيققة معيعققة  يققرتبطأ  مبلققغ إن ضققافة إلققى ذلقق ، باإل   109تطبيق
 أعنقرفقي حسقام ال قاتئ  أو العجقز فقي ذلق  الوققت ) بق  عتقرافاعتااء ال ترة الزمعية يقتم اإل

(. على سبي  المثا ، ع تقر  أن المعشقبة قامقت بجدولقة البعقود إلقى ثقالر فتقرات 177ال قرة 
، كقان التغيقر فقي القيمقة العادلقة التحديقدعقادة إلالسقابقة  العمليقة فقيو زمعية إلعادة التسقعير. 

 94 بقيمققةأصقق  هققو عبققارة عقن  بيققان المركققز المقالي فقيععقق  فققي بعقد السققطر الواحققد  غالمبلق
وحقققدة  0بقيمقققة  3و 9، 1المبلقققغ المبقققالغ المعسقققوبة إلقققى ال تقققرات  ذلققق وحقققدة عملقققة. ويمثققق  

، التحديقدعقادة إلالتاليقة العمليقة  وحدة عملة على التوالي. وفي 17وحدة عملة، و 8عملة، و
أو إعققادة جققدولتاا إلققى فتققرات أخققر .  1  المعسققوبة إلققى ال تققرة األصققو  يكققون قققد تققم تحقيققق
باقا  عتقرافوحقدة عملقة مقن بيقان المركقز المقالي ويقتم اإل 0 بقيمقة عتقرافلذل ، يتم إلغاء اإل

وحققدة عملققة إلققى  17وحققدة عملققة و 8 اون قيمتققي فققي حسققام ال ققاتئ  أو العجققز. وتعسققم
، الزمهققو  حسققبماال تققرات المتبقيققة، هققذد   علققى التققوالي. ويققتم بعققد ذلقق  تعققدي 9و 1 تينال تققر 

 .")ز(140"تطبيق  للتغيرات في القيمة العادلة كما هو مذكور في ال قرة
 

وكتوضققيذ لمتطلبقققات ال ققققرتين السقققابقتين، ع تقققر  أن المعشقققبة قامقققت بجدولقققة األصقققو  مقققن    103تطبيق 
ير. وع تققر  خققال  تخصققيص عسققبة متئويققة مققن المح نققة إلققى كقق  فتققرة زمعيققة إلعققادة التسققع

وحدة عملة إلى ك  من ال ترتين القزمعيتين األوليتقين. وععقدما  177أيضًا أعاا قامت بجدولة 
وحققدة عملققة  117بقيمققة  عتققرافتعتاققي ال تققرة الزمعيققة األولققى إلعققادة التسققعير، يققتم إلغققاء اإل

مبلقغ من األصو  بسبم التسديد المتوق  و ير المتوق . وفي هقذد الحالقة، يقتم إلغقاء كامق  ال
)ز(" المقرتبط بقال ترة 140المشمو  في بعد السقطر المع صق  المشقار إليق  فقي ال ققرة "تطبيقق 
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مقققن المبلقققغ المقققرتبط بقققال ترة  %17الزمعيقققة األولقققى مقققن الميزاعيقققة العموميقققة، باإلضقققافة إلقققى 
 الزمعية الثاعية. 

 

 عتقققرافبقققدون إلغقققاء اإل إذا تقققم تخ قققي  المبلقققغ المحقققوط ل تقققرة زمعيقققة معيعقققة إلعقققادة التسقققعير   104تطبيق
ات( ذات العالقة، يتم إط اء المبلغ المشمو  في بعد السقطر المع صق  لتزامباألصو  )أو اإل

 .  174لل قرة  وفقاً )ز(" المرتبط بالتخ ي  140المشار إلي  في ال قرة "تطبيق 
 

" 104بيققق تط  -140يمكقن أن تر ققم المعشقبة بتطبيققق المقعاة المبققين فقي ال قققرات "تطبيقق    104تطبيق
لمعيققار  وفقققاً علققى التحققوط المح نققي الققذ  تققم محاسققبت  سققابقًا علققى أعقق  تحققوط تققدفق عقققد  

. وتلغققي هقذد المعشققبة التحديققد السققابق لتحققوط التققدفق 92المحاسقبة الققدولي فققي القطققاع العققام 
تطبيقق  – 140)د(، وتطبقق المتطلبقات المبيعقة فقي ال ققرات "تطبيقق 119لل ققرة  وفققاً العقد  
 ببثر مستقبلي على فترات المحاسبة الالحقة." 104
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 الملحق ب
 إاادة تقييس المشتقات الضمنية

 

 .92إن هذا الملحق جزء أساسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 مقدمة
 

المشققتقة الضققمعية كمكققون  92مققن معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام  11تصققف ال قققرة  .1 م
مقق  التققبثير بققبن  –)مدمجققة( تحتققو  أيضققا علققى عقققد أساسققي  يققر مشققتق أساسققي ألداد هجيعققة 

 بع  التدفقات العقدية للداة المدمجة تتباين بطريقة مشاباة لمشتقة قاتئمة بحد ذاتاا".
 

بقبن تكقون المشقتقة الضقمعية  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العقام  19تتطلم ال قرة  .9 م
 م كمشتقة إذا، وفقط إذا:عن العقد األساسي وتحاس ةمع صل

 مرتبطة عن كثم بالعقد األساسي؛ قتصاديةكاعت الخصاتئص والمخاطر اإل (أ)
 لبت أداة مع صلة بع س الشروط كالمشتقة الضمعية تعريف المشتقة؛ و (م)

لققم يقققتم قيقققاس األداة الاجيعقققة )المدمجقققة( بالقيمقققة العادلقققة مققق  التغيقققرات فقققي القيمقققة العادلقققة  (ج)
العجز )مث ، المشقتقة التقي يقتم تضقميعاا فقي أصق  مقالي أو  المعترف باا في ال اتئ  أو

 مالي بالقيمة العادلة من خال  ال اتئ  أو العجز الذ  ال يكون مع صال(. إلتزام
 

من المعشقبة، ععقدما تصقبذ طرفقا فقي عققد،  92يتطلم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .3 م
ة الققواردة فققي العقققد أن تكققون مع صققلة عققن تقيققيم إذا كققان مطلوبققا مققن أ  مققن المشققتقات الضققمعي

 العقد األساسي وتحاسم كمشتقات بموجم المعيار. يعالة هذا الملحق إذا:
عمقق  مثقق  هققذا التقيققيم فقققط ععققدما  92تطلققم معيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام  (أ)

فتققرة  تصققبذ المعشققبة أوال طرفققا فققي العقققد، أو إذا أعيققد األخققذ بعققين اإلعتبققار للتقيققيم خققال 
 العقد.

جعقق  المتبعققي للمققرة األولققى تقييماققا علققى أسققاس الشققروط التققي تواجققدت ععققدما أصققبحت  (م)
المعشقققبة أوال طرفقققا فقققي العققققد، أو تلققق  السقققاتئدة ععقققدما تتبعقققى المعشقققبة هقققذا المعيقققار للمقققرة 

 األولى.
 

يعطبققق هققذا الملحققق علققى جميقق  المشققتقات الضققمعية ضققمن عطققاق معيققار المحاسققبة الققدولي فققي  .4 م
باسقققتثعاء امقققتال  العققققود مققق  المشقققتقات الضقققمعية فقققي دمقققة معشقققبة أو إعقققادة  92طقققاع العقققام الق

 ستمال .إلتقييماا المحتم  في تاري  ا
 

 ال  إاادة تقييس المشتقات الضمنية 29تطبيق معيار المحايبة الدولي  ي القطاع العاس 
عققققن العقققققد األساسققققي  سققققتقوم المعشققققبة بتقيققققيم إذا تطلبققققت المشققققتقة الضققققمعية أن تكققققون مع صققققلة .4 م

وتحاسم كمشتقة ععدما تصبذ المعشبة أوال طرفا في العقد. تمع  عملية إعادة التقيقيم الالحققة مقا 
لققم يكققن هعالقق  )أ( تغيققر فققي شققروط العقققد يعققد  بشققك  كبيققر التققدفقات العقديققة التققي بخققالف ذلقق  

لعادلة من خقال  فتئقة ستكون مطلوبة بموجم العقد أو )م( إعادة تقييم أص  مالي خارج القيمة ا
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ال قققاتئ  أو العجقققز، التقققي يطلقققم فقققي حاالتاقققا التقيقققيم. تحقققدد المعشقققبة إذا كقققان تعقققدي  التقققدفقات 
مقن خقال  إعتبقار الحقد القذ  مقن المتوقق  أن تقرتبط فيق  التقدفقات العقديقة المسقتقبلية  العقدية هامقاً 

ذا كقان بالعسقبة إلقى  التغيقر هامقاً  م  المشتقة الضقمعية، أو العققد األساسقي أو كالهمقا ققد تغيقر واد
 حو  العقد. التدفقات العقدية المتوقعة سابقاً 

مققن المشقتقة الضققمعية أن تكقون مع صققلة عقن العقققد األساسققي  سقيتم عمقق  التقيقيم إذا كققان مطلوبقاً  .2 م
وتحاسم كمشتقة في إعادة تصعيف أصق  مقالي خقارج القيمقة العادلقة مقن خقال  فتئقة ال قاتئ  أو 

فققي  طرفققاً  علققى أسققاس النققروف التققي تتواجققد ععققدما تصققبذ المعشققاة أوالً  4لل قققرة م وفقققاً العجققز 
 العقد.

، سققتقوم المعشققبة 92فققي عمليققة التبعققي للمققرة األولققى لمعيققار المحاسققبة الققدولي فققي القطققاع العققام  .0 م
مققن المشققتقة الضققمعية أن تكققون مع صققلة عققن العقققد األساسققي وتحاسققم  بتقيققيم إذا كققان مطلوبققاً 

فقي  وط التي تتواجد فيما بعد التاري  الذ  تصبذ في  المعشقاة أوال طرفقاً كمشتقة على أساس الشر 
 .  4العقد ويطلم تاري  إعادة التقييم من قب  ال قرة م
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 الملحق ج
 في عملية أجنبية تستمما تحوطات صافي اإل

 .92إن هذا الملحق جزء أساسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 المقدمة
ات فكككي عمليكككات أجدبيكككة )رمكككا هكككو إسكككت مار تمتلكككل الر يكككر مكككن المدةكككتت المعكككدل للتقكككارير الماليكككة  .3 ج

(. يمرككككن أن ترككككون هككككذ  31الفقككككرل ،4معككككرف فككككي معيككككار المحاسككككبة الككككدولي فككككي القطككككاع العككككام 
العمليات األجدبية مدةتت مسيطر عليها أو ةررات تابعكة أو مةكاريم مةكتررة أو فكروع. يتطلك  

مكككن المدةكككتل أن تحكككدد العملكككة الو يفيكككة لرككك  مكككن  4معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام 
مليكككة. عدكككد تحويككك  الدتكككا   ية األساسكككية لتلكككل العتقتاكككادعملياتهكككا األجدبيكككة م ككك  عملكككة البي كككة اإل

بفروتقكات  عتكرافوالقسم المكالي مكن عمليكة أجدبيكة إلكة عملكة عكر ، فبدكن يطلك  مكن المدةكتل اإل
 التحوي  األجدبية مباةرل في اافي األاو / حقوق الملرية حتة تسوي العملية األجدبية.

 
فكككي عمليكككة  سكككت مارسككتدطبق محاسكككبة التحكككوط لممكككاطر العملكككة األجدبيكككة الداةككك ة مكككن اكككافي اإل .9 ج

أجدبيكككة فقكككط عدكككدما يكككتم تصكككمين اكككافي األاكككو  لتلكككل العمليكككة األجدبيكككة فكككي البيادكككات الماليكككة. 
سترون هذ  هي الحالة بالدسبة للبيادات المالية الموحدل، والبيادات الماليكة التكي تكتم فيهكا محاسكبة 

ا علكة دحككو مداسكك  طريقكة حقككوق الملريككة، والبيادكات الماليككة التكي يككتم فيهكك بسككتمدامات بسكت مار اإل
توحيككد ماككالم المسككت مرين فككي المةككاريم المةككتررة. يمرككن أن يرككون البدككد المحككوط فيمككا يتعلككق 

فكككي عمليكككة أجدبيكككة مبليكككا مكككن اكككافي  سكككت ماربممكككاطر العملكككة األجدبيكككة الداةككك ة مكككن اكككافي اإل
 أو أتق  من القيمة المسجلة لاافي األاو  لعملية أجدبية. األاو  مساويا  

 
تحكككدي البدكككد المحكككوط المتهككك  وأدوات  92ر المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام يتطلككك  معيكككا .1 ج

التحوط المتهلة فكي عقتقكة محاسكبية تحوطيكة. إذا ركان هدالكل عقتقكة تحوطيكة محكددل، فكي حالكة 
بالربم أو المسارل في أدال التحوط التكي يكتم تحديكدها  عتراف، فبدن يتم اإلست مارتحوط اافي اإل

مباةرل في اكافي األاكو / حقكوق الملريكة ويكتم تصكميدها  ست مارلاافي اإللترون تحوط فعا  
 مم فروتقات التحوي  األجدبية الداة ة عدد تحوي  الدتا   والمررز المالي لعملية أجدبية.

 
يدطبكككق هكككذا الملحكككق علكككة المدةكككتل التكككي تحكككوط ممكككاطرل العملكككة األجدبيكككة الداةككك ة عكككن اكككافي  .4 ج

لمعيككار المحاسككبة  وفقككا  بيككة وتر كك  فككي التتهكك  لمحاسككبة التحككوط اتها فككي العمليككات األجدإسككت مار 
. ال يتعكين أن يككتم تطبيقهككا مككن مكق  القيككاس علككة األدككواع األمككر  92الكدولي فككي القطككاع العككام 

لككة البيادككات  مككن محاسككبة التحككوط. يةككير هككذا الملحككق إلككة م كك  هككذ  المدةككتل رمدةككتل مسككيطرل وا 
أاككو  العمليككات األجدبيككة ربيادككات ماليككة موحككدل. تدطبككق  الماليككة التككي يككتم فيهككا تصككمين اككافي

فككي  إسككت مارجميككم المراجككم للمدةككتل المسككيطرل بةككر  مترككافة علككة المدةككتل التككي تمتلككل اككافي 
 العملية األجدبية التي ترون مةروع مةترل أو ةررة تابعة أو فرع.

 
 يوفر هذا الملحق اإلرةاد: .5 ج
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 سكت مار  رممكاطرل محوطكة  كي تحكوط اكافي اإلتعريف مماطر العملة األجدبية التكي تتهك (أ)
في عملية أجدبية، بالد ر إلة أن المدةكتل ذات العمليكات األجدبيكة الر يكرل يمركن أن تتعكر  

 لعدد من مماطر العمقت األجدبية. إدها تعال  علة وجن التحديد:
إذا ركان مككن الممرككن تحديككد مدةككتل مسكيطرل رممككاطرل محوطككة فقككط لفروتقككات التحويكك   (3)

جدبيككككة الداةكككك ة عككككن الفككككرق بككككين العمككككقت الو يفيككككة للمدةككككتل المسككككيطرل وعمليتهككككا األ
تحديكدها رممكاطرل محوطكة لفروتقكات التحويك   األجدبية، أو إذا ران من الممرن أيصا  

األجدبيكككة الداةككك ة عكككن الفكككرق بكككين عملكككة العكككر  للبيادكككات الماليكككة الموحكككدل للمدةكككتل 
 ألجدبية؛ والمسيطرل والعملة الو يفية لعملياتها ا

إذا رادت المدةكتل المسكيطرل تحمك  العمليكة األجدبيكة بةكر   يكر مباةكر، إذا ركان مكن  (9)
الممرككن أن تصككمن الممككاطرل المحوطككة فقككط فروتقككات التحويكك  األجدبيككة الداةكك ة عككن 
الفروتقات في العمقت الو يفية بين العمليكة األجدبيكة ومدةكتتها المسكيطرل مباةكرل، أو 

ممكككاطرل المحوطكككة تصكككمين أي فروتقكككات تحويككك  أجدبيكككة بكككين إذا ركككان مكككن الممركككن لل
العملككة الو يفيككة للعمليككة األجدبيككة وأي مدةككتل مسككيطرل متوسككطة أو دها يككة )م كك ، إذا 

في العملية األجدبية يتم تحملهكا مكن مكق  تكت يرات  ست ماررادت حقيقة أن اافي اإل
لمدةككككتل المسككككيطرل ية علككككة اتقتاككككادالمدةككككتل المسككككيطرل المتوسككككطة علككككة الممككككاطرل اإل

 الدها ية(.

ية حمككك  أدال التحكككوط. إدهكككا تعكككال  علكككة وجكككن إتقتاكككادأيدمكككا ركككان مكككن الممركككن فكككي مدةكككتل  ( )
 التحديد:

للمدةكتل بتحديكد أدال ماليكة مةكتقة  92يسمم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (3)
اطر أو  ير مةتقة )أو دم  أدوات مالية مةتقة أو  ير مةكتقة( ركتدوات تحكوط لممك

العملككة األجدبيككة. يعككال  هككذا الملحككق إذا رادككت طبيعككة أدال التحككوط )مةككتقة أو  يككر 
 مةتقة( تت ر علة تقييم فعالية التحوط.

ية، أمرككن حمكك  أدوات التحككوط إتقتاككاديعككال  هككذا الملحككق أيصككا أيدمككا، صككمن مدةككتل  (9)
التحكوط في العملية األجدبية لتتته  لمحاسكبة  ست مارالتي تعتبر تحوطات لاافي اإل

م كك ، إذا أمرككن تتسككيس عقتقككة محاسككبة تحككوط متهلككة فقككط إذا رككان تحككويط المدةككتل 
ها طرفككا فككي أدال التحككوط أو إذا اسككتطاعت أي مدةككتل صككمن المدةككتل إسككت مار لاككافي 

 ية، بي  الد ر عن عملتها الو يفية، أدال التحوط.تقتااداإل

لمعتكككرف بهكككا فكككي اكككافي ريكككف يتعكككين علكككة مدةكككتل تحديكككد مكككا تقيمكككة الكككربم أو المسكككارل ا (ج)
بها مباةرل في الفكا   أو العجكز لركق أدال  عترافاألاو / حقوق الملرية التي يتعين اإل

ومعيكار  4التحوط والبدد المحوط حيث يتطلك  معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام 
ي المبكال  الترارميكة المعتكرف بهكا مباةكرل فكي اكاف 92المحاسبة الدولي فكي القطكاع العكام 

األاككو / حقككوق الملريككة المتعلقككة بفروتقككات التحويكك  األجدبيككة الداةكك ة مككن تحويكك  الدتككا   
والمررز المالي للعملية األجدبية والربم والمسارل في أدال التحكوط التكي يكتم تحديكدها لتركون 
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بكككن مباةككرل عدكككدما تتملككة المدةكككتل  عتككرافالككذي سكككيتم اإل سكككت مارتحككوط فعكككا  لاككافي اإل
 لعملية األجدبية. إدها تعال  علة وجن التحديد:المسيطرل عن ا

عدككدما يككتم التملككي عككن عمليككة أجدبيككة تككم تحويطهككا، مككا المبككال  مككن عرككس تحككويقت  (3)
العملة األجدبية للمدةتل المسيطرل فيما يتعلق بتدال التحكوط ومكن تلكل العمليكة األجدبيكة 

اليكة الموحكدل للمدةكتل بها في الفا   أو العجز فكي البيادكات الم عترافالتي يتعين اإل
 المسيطرل؛

بهكككا فكككي  عتكككرافإذا رادكككت طريقكككة التوحيكككد تكككت ر علكككة تحديكككد المبكككال  التكككي سكككيتم اإل (9)
 الفا   أو العجز.

 

فاي  تساتمما علا  تحوطاات صاافي اإل 92تطبيق معيا  المحاتسبة الدولي في القطاا  العاا  
 عملية أجنبية

 

 يمرن تحديد عقتقة تحوط لها طبيعة المماطر المحوطة وتقيمة البدد المحوط التي
 

يمرن فقكط تطبيكق محاسكبة التحكوط علكة فروتقكات التحويك  األجدبكي الداةك ة بكين العملكة الو يفيكة  .1 ج
 للعملية األجدبية والعملة الو يفية للمدةتل المسيطرل.

 

فككي عمليككة أجدبيككة، يمرككن أن  إسككت مارفككي تحككوط لممككاطر العملككة األجدبيككة الداةكك ة مككن اككافي  .1 ج
المحوط مبليا من اافي األاو  مساوي أو أتق  من القيمة المسجلة لاافي أاكو  يرون البدد 

العمليككة األجدبيككة فككي البيادككات الماليككة الموحككدل للمدةككتل المسككيطرل. يعتمككد المبلكك  المسككج  لاككافي 
أاككو  مدةككتل أجدبيككة يمرككن أن يككتم تحديككدها ربدككد محككوط فككي البيادككات الماليككة الموحككدل لمدةككتل 

طبقككت أي مدةككتل مسككيطرل ذات مسككتو  متككددي مككن العمليككة األجدبيككة محاسككبة  مسككيطرل علككة إذا
التحكككوط علكككة جميكككم أو جكككزء مكككن اكككافي أاكككو  تلكككل العمليكككة األجدبيكككة وأدكككن تكككم الحفكككا  علكككة 

 المحاسبة في البيادات المالية الموحدل للمدةتل المسيطرل.
 

اةكك ة بككين العملككة الو يفيككة يمرككن تحديككد الممككاطرل المحوطككة علككة أدككن عككر  العملككة األجدبيككة الد .1 ج
للعمليككة األجدبيككة والعملككة الو يفيككة ألي مدةككتل مسككيطرل )المدةككتل المسككيطرل الفوريككة أو المتوسككطة 

مككن مككق   سككت مارأو الدها يككة( لتلككل العمليككة األجدبيككة. ال تككت ر حقيقككة أدككن يككتم تحمكك  اككافي اإل
ة مككن عككر  العملككة األجدبيككة ية الداةكك تقتاككادمدةككتل مسككيطرل متوسككطة علككة طبيعككة الممككاطرل اإل

 علة المدةتل المسيطرل الدها ية.
 

فككي عمليككة أجدبيككة  إسككت ماريمرككن أن يتهكك  التعككر  لممككاطرل عملككة أجدبيككة داةكك ة مككن اككافي  .2 ج
علككة ذلككل، إذا تككم تحككويط  لمحاسككبة التحككوط فقككط مككرل واحككدل فككي البيادككات الماليككة الموحككدل. بدككاء  

يككق أر ككر مككن مدةككتل مسككيطرل واحككدل صككمن المدةككتل دفككس اككافي األاككو  لعمليككة أجدبيككة عككن طر 
ية )م ككك ، مدةكككتل مسكككيطرل مباةكككرل و يكككر مباةكككرل( لكككدفس الممكككاطرل، فكككبن عقتقكككة تحكككوط تقتاكككاداإل

واحكدل فقككط سكتته  لمحاسككبة التحكوط فككي البيادكات الماليككة الموحكدل للمدةككتل المسكيطرل الدها يككة. ال 
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حككدل فكي بياداتهككا الماليككة الموحككدل ألن يككتم تحتكاج عقتقككة تحككوط محككددل مكن تقبكك  مدةككتل مسككيطرل وا
الحفا  عليها من تقب  مدةتل مسيطرل أمكر  ذات مسكتو  أعلكة. ومكم ذلكل، إذا لكم تكتم المحاف كة 
عليها مكن تقبك  مدةكتل مسكيطرل ذات مسكتو  أعلكة، فبدكن يتوجك  عركس محاسكبة التحكوط المطبقكة 

بمحاسكبة التحكوط للمدةكتل  عتكرافاإلمن تقب  المدةتل المسيطرل ذات المستو  األعلة تقبك  أن يكتم 
 المسيطرل ذات المستو  األعلة.

 

 بتدال التحوط حتفا أين يمرن اإل
يمركككن تحديكككد أدال مةكككتقة أو  يكككر مةكككتقة )أو دمككك  أدوات ماليكككة مةكككتقة أو  يكككر مةكككتقة( ركككتدال  .31 ج

 بكتدال )أدوات( ماليكة مكن تقبك  حتفكا فكي عمليكة أجدبيكة. يمركن اإل إسكت مارتحوط لمماطر اافي 
سكككت داء العمليكككة األجدبيكككة التكككي يكككتم تحويطهكككا بية )بتقتاكككادمدةكككتل أو مدةكككتت صكككمن المدةكككتل اإل

مككن معيككار  21بدفسككها(، طالمككا تككتم تلبيككة متطلبككات التحديككد والتو يككق والفاعليككة المااككة بككالفقرل 
. علكة وجكن التحديكد، إسكت مارالتكي تتعلكق بتحكوط اكافي  92المحاسبة الدولي في القطكاع العكام 

ية بةكككر  واصكككم بسكككب  إمراديكككة التحديكككدات تقتاكككادين تو يكككق إسكككتراتيجية التحكككوط للمدةكككتل اإليتعككك
 ية.تقتاادالممتلفة عدد مستويات ممتلفة للمدةتل اإل

 

ليايككات تقيككيم الفاعليككة، يككتم حسككا  التييككر فككي تقيمككة أدال التحككوط فيمككا يتعلككق بممككاطرل التحويكك   .33 ج
للمدةككتل المسككيطرل مقابكك  تلككل التككي يككتم تقيككاس  األجدبككي مككن مككق  الرجككوع إلككة العملككة الو يفيككة

لتو يكككق محاسكككبة التحكككوط. باالعتمكككاد علكككة أيكككن يكككتم  وفقكككا  الممكككاطرل الو يفيكككة لعملتهكككا الو يفيكككة، 
ببجمكالي التييكر فكي القيمكة  عتكرافبتدال التحوط، فكي  يكا  محاسكبة التحكوط، يمركن اإل حتفا اإل

 / حقكوق الملريككة، أو رقهمكا. ومككم ذلككل، فكي الفككا   أو العجكز، أو مباةككرل فكي اككافي األاككو 
بكالتيير فكي تقيمكة أدال التحكوط  عتكرافال تتت ر عملية تقييم الفاعليكة مكن مكق  إذا مكا ركان يكتم اإل

فكككي الفكككا   أو العجكككز، أو مباةكككرل فكككي اكككافي األاكككو / حقكككوق الملريكككة. رجكككزء مكككن تطبيكككق 
اكافي األاكو / حقكوق الملريكة. محاسبة التحوط، يتم تصمين إجمالي القسكم الفعكا  للتييكر فكي 

ال يتككت ر تقيككيم الفاعليككة مككن مككق  إذا مككا رادككت أدال التحككوط أدال مةككتقة أو  يككر مةككتقة أو مككن 
 مق  طريقة التوحيد.

 

 التارف بعملية أجدبية محوطة
عدككدما يككتم التاككرف بعمليككة أجدبيككة محوطككة، فككبن القيمككة المعككاد تاككديفها فككي الفككا   أو العجككز  .39 ج

العملة األجدبية في البيادات المالية الموحدل للمدةتل المسيطرل فيمكا يتعلكق بكتدال  من عرس تحوي 
 92مكككن معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام  331التحكككوط القيمكككة التكككي تتطلككك  الفقكككرل 

تحديككدها. إن هككذ  القيمككة عبككارل عككن الككربم أو المسككارل فككي أدال التحككوط التككي تككم تحديككدها لترككون 
 .فعاال   تحوطا  
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فكي  عركس تحويك  العملكة األجدبيكةدقك  مكن ال بموجك المبل  المعترف بها فكي الفكا   أو العجكز  .31 ج
ات فكككي تلكككل العمليكككة سكككت مار اكككافي اإلبسكككيطرل فيمكككا يتعلكككق مالللمدةكككتل البيادكككات الماليكككة الموحكككدل 

فكككي  هكككو المبلكك  المكككدرج 51الفقكككرل  4 معيككار المحاسكككبة الكككدولي فككي القطكككاع العككامل وفقكككا  األجدبيككة 
بيادكات فيمكا يتعلكق بتلكل العمليكة األجدبيكة. فكي ال لالمسكيطر للمدةكتل  عرس تحوي  العملكة األجدبيكة

عركس المبل  المعترف بن فكي إجمالي اافي ، ال يتت ر للمدةتل المسيطرل الدها يةالمالية الموحدل 
ذا و ل، طريقة الدم . ومم ذلكب جدبيةبالدسبة لجميم العمليات األ تحوي  العملة األجدبية  ترادكمكا ا 

هككذا تقككد يككت ر فككبن طككول بمطككول، طريقككة التوحيككد المباةككرل أو مسككتمدم المدةككتل المسككيطرل الدها يككة ت
 فيما يتعلق بعملية مارجية فردية. عرس تحوي  العملة األجدبيةعلة المبل  المدرج في 

 
عمليكة أجدبيكة مباةكرل إن الطرية المباةرل هي طرتقة التوحيد التي يتم فيها تحوي  البيادات المالية ل .34 ج

إلة العملة الو يفية للمدةتل المسيطرل الدها ية. إن طريقة مطول بمطول هكي طريقكة التوحيكد التكي 
يتم فيهكا أوال تحويك  البيادكات الماليكة للعمليكة األجدبيكة إلكة العملكة الو يفيكة ألي مدةكتل )مدةكتت( 

مدةكتل المسكيطرل الدها يكة )أو عملكة مسيطرل متوسطة ومن  كم يكتم تحويلهكا إلكة العملكة الو يفيكة لل
 العر  إذا رادت ممتلفة(.

 
بهككا فككي  عتككرافطريقككة مطككول بمطككول للتوحيككد إلككة تقيمككة ممتلفككة يككتم اإل إسككتمداميمرككن أن يككتدي  .35 ج

الفككككا   أو العجككككز عككككن تلككككل المسككككتمدمة لتحديككككد فعاليككككة التحككككوط. يمرككككن الككككتمل  مككككن هككككذا 
العمليكة األجدبيكة التكي سكترون تقكد دةكتت إذا تكم  االمتقف عن طريق تحديكد المبلك  المتعلكق بتلكل

إجكراء  4الطريقة المباةرل للتوحيد. ال يتطل  معيار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام  إستمدام
هككذا التعككدي . ومككم ذلككل، فبدككن يعتبككر امتيككار سياسككة محاسككبية يتعككين إتباعهككا بةككر   ابككت لجميككم 

 ات.ست مار اافي اإل
 

 ممال
بديكككة المدةكككتل المبيدكككة أددكككا . فكككي جميكككم  بسكككتمدامالي تطبيكككق الفقكككرات السكككابقة بيوصكككم الم كككا  التككك .31 ج

لمعيككار المحاسككبة  وفقككا  الحككاالت، سككيتم فحكك  عقتقككات التحككوط المواككوفة فيمككا يتعلككق بالفاعليككة 
، بكالر م مكن عكدم مداتقةكة هكذا االمتبكار. تقكدم المدةكتل المسكيطرل د، 92الدولي فكي القطكاع العكام 

دةككتل المسكيطرل الدها يككة، بياداتهكا الماليكة الموحككدل فكي عملتهككا الو يفيكة اليككورو. إن التكي تعتبكر الم
ركك  مككن المدةككتت المسككيطر عليهككا م كك ، المدةككتل المسككيطر عليهككا أ والمدةككتل المسككيطر عليهككا   

المدةكتل المسكيطر عليهكا د  إسكت ماروالمدةتل المسيطر عليها ج، مملورة بالرام . يحتوي اكافي 
مليككون جديككن إسككترليدي فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا   )العملككة الو يفيككة الجديهككات  511البككال  

المدةككتل المسككيطر عليهككا  إسككت مارمليككون جديككن إسككترليدي مراف ككة اككافي  352اإلسككترليدية( علككة 
مليككون دوالر أمريرككي فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا ج )العملككة الو يفيككة الككدوالر  111  البككال  

ها فكي إسكت مار ة آمر، تبل  اافي أاو  المدةتل المسكيطر عليهكا   عكدا عكن األمريري(. بمعد
 مليون جدين إسترليدي. 143المدةتل المسيطر عليها ج 
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ر عليها العملة الوظيفية للمنشأة المسيط

 د )اليورو(

ر عليها العملة الوظيفية للمنشأة المسيط

 أ )ين ياباني(

 

ر عليها العملة الوظيفية للمنشأة المسيط

 ب )جنيه إسترليني(

 

ر عليها العملة الوظيفية للمنشأة المسيط

 ج )دوالر أمريكي(

 

مليون ين ياباني 044 ينيمليون جنيه إسترل 044   

مليون دوالر  044

 901أمريكي )تكافئ 

(مليون جنيه إسترليني  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 (2ج-1طبيعة المماطرل المحوطة التي يمرن تحديد عقتقة تحوط لها )الفقرات ج

مكن المدةكتل المسكيطر عليهكا ها في ر  إست مار يمرن أن تحوط المدةتل المسيطر عليها د اافي  .31 ج
أ والمدةككككتل المسككككيطر عليهككككا   والمدةككككتل المسككككيطر عليهككككا ج لممككككاطرل التحويكككك  األجدبككككي بككككين 
العمكككقت الو يفيكككة المتتابعكككة )الكككين اليابكككادي، الجديكككن اإلسكككترليدي، والكككدوالر األمريركككي( واليكككورو. 

يكككك  األجدبككككي دوالر إصككككافة لككككذلل، يمرككككن أن تحككككوط المدةككككتل المسككككيطر عليهككككا د ممككككاطرل التحو 
أمريرككي/ جديككن إسككترليدي بككين العمككقت الو يفيككة للمدةككتل المسككيطر عليهككا   والمدةككتل المسككيطر 
عليهكككا ج. فكككي بياداتهكككا الماليكككة الموحكككدل، يمركككن أن تحكككوط المدةكككتل المسكككيطر عليهكككا   اكككافي 

و يفيكة مككن ها فكي المدةككتل المسكيطر عليهككا ج لممكاطرل التحويك  األجدبككي بكين عمقتهككا الإسكت مار 
الككدوالر األمريرككي والجديككن اإلسككترليدي. فككي األم لككة التاليككة، ترككون الممككاطرل المحككددل عبككارل عككن 
مماطرل التحوي  األجدبي الفوري ألن أدوات التحوط ال تعتبر مةكتقات. إذا رادكت أدوات التحكوط 

 لة.عقود آجلة، فبن المدةتل المسيطر عليها د ستحدد مماطرل التحوي  األجدبي اآلج
 

 (2ج-1مبل  البدد المحوط الذي يمرن تحديد عقتقة التحوط لن )الفقرات ج
ها فككي إسككت مار تر كك  المدةككتل المسككيطر عليهككا د بتحككويط ممككاطرل التحويكك  األجدبككي مككن اككافي  .31 ج

 111المدةتل المسيطر عليها ج. افتر  أن المدةتل المسيطر عليها أ تمتلل تقرصا مارجيكا مكن 
اكافي أاكو  المدةكتل المسكيطر عليهكا أ فكي بدايكة فتكرل إعكداد التقكارير  مليون دوالر أمريركي. إن

مليككون دوالر  111مليككون يككن يابككادي بمككا فيهككا عوا ككد االتقتككرا  المككارجي مككن  411111الماليككة 
 أمريري.

 

يمركككن أن يركككون البدكككد المحكككوط مبليكككا مكككن اكككافي األاكككو  مراف كككا أو أتقككك  مكككن المبلككك  المسكككج   .32 ج
مليككون دوالر  111لمسككيطر عليهككا د فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا ج )المدةككتل ا إسككت مارلاككافي 

أمريرككي( فككي بياداتهككا الماليككة الموحككدل. فككي بياداتهككا الماليككة الموحككدل، تسككتطيم المدةككتل المسككيطر 
مليككككون دوالر أمريرككككي فككككي المدةككككتل المسككككيطر عليهككككا أ  111عليهككككا د تحديككككد القككككر  المككككارجي 
ها إسككت مار الفككوري يككورو/ دوالر أمريرككي المرتبطككة مككم اككافي رتحككوط لممككاطرل التحويكك  األجدبككي 
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مليون دوالر أمريري. فكي هكذ  الحالكة،  111في اافي أاو  المدةتل المسيطر عليها ج البال  
 111يككتم تصككمين رككق فككرق التحويكك  األجدبككي يككورو/ دوالر أمريرككي فككي القككر  المككارجي البككال  

ليهكا أ وفكرق التحويك  األجدبكي يكورو/ دوالر أمريركي مليون دوالر أمريري في المدةتل المسكيطر ع
مليون دوالر أمريري في عركس  111في المدةتل المسيطر عليها ج البال   ست مارفي اافي اإل

تحويكك  العمككقت األجدبيككة فككي البيادككات الماليككة الموحككدل للمدةككتل المسككيطرل د بعككد تطبيككق محاسككبة 
 التحوط.

 

ببجمالي فرق التحوي  األجدبكي دوالر أمريركي/ يكورو  عتراففي  يا  محاسبة التحوط، سيتم اإل .91 ج
مليككككون دوالر أمريرككككي فككككي المدةككككتل المسككككيطر عليهككككا أ فككككي  111فككككي القككككر  المككككارجي البككككال  

 البيادات المالية الموحدل للمدةتل المسيطر عليها د رالتالي:
   إلككة يككورو، التييككر فككي معككد  الاككرف األجدبككي الفككوري دوالر أمريرككي/ يككن يابككادي، المحككو

 في الفا   أو العجز؛ و
  / التييككر فككي معككد  الاككرف األجدبككي الفككوري يككن يابككادي/ يككورو مباةككرل فككي اككافي األاككو

 حقوق الملرية.
 

، فككي بياداتهككا الماليككة الموحككدل، يمرككن أن تحككدد المدةككتل المسككيطر 32مككن التحديككد فككي الفقككرل ج بككدال  
أمريرككي فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا أ رتحككوط  مليككون دوالر 111عليهككا د القككر  المككارجي البككال  

لممككاطرل الاككرف األجدبككي الفككوري جديككن إسككترليدي/ دوالر أمريرككي بككين المدةككتل المسككيطر عليهككا ج 
ببجمكالي فكرق الاكرف  عتكرافمكن ذلكل اإل والمدةتل المسيطر عليهكا  . فكي هكذ  الحالكة، سكيتم بكدال  

مليكون دوالر أمريركي فكي المدةكتل أ  111البكال  األجدبكي دوالر أمريركي/ يكورو فكي القكر  المكارجي 
 في البيادات المالية الموحدل للمدةتل المسيطر عليها د رالتالي:

   التيير في معد  الارف األجدبكي الفكوري جديكن إسكترليدي/ دوالر أمريركي فكي عركس تحويك
 العملة األجدبية المتعلقة بالمدةتل المسيطر عليها ج؛ 

 جدبككي الفكوري جديككن إسكترليدي/ يككن يابكادي، المحككو  إلكة يككورو، التييكر فكي معككد  الاكرف األ
 في الفا   أو العجز؛ و

  / التييككر فككي معككد  الاككرف األجدبككي الفككوري يككن يابككادي/ يككورو مباةككرل فككي اككافي األاككو
 حقوق الملرية.

 

مليككون دوالر أمريرككي فككي  111ال تسككتطيم المدةككتل المسككيطرل د تحديككد القككر  المككارجي البككال   .93 ج
ل المسككيطر عليهككا أ رتحككوط لرككق ممككاطرل الاككرف األجدبككي الفككوري يككورو/ دوالر أمريرككي المدةككت

وممككاطرل الاككرف األجدبككي الفككوري جديككن إسككترليدي/ دوالر أمريرككي فككي بياداتهككا الماليككة الموحككدل. 
يمرككن أن تحككوط أدال تحككوط مدفككردل دفككس الممككاطرل المحككددل مككرل واحككدل فقككط. ال تسككتطيم المدةككتل 

يهكككا   تطبيكككق محاسكككبة التحكككوط فكككي بياداتهكككا الماليكككة الموحكككدل ألن أدال التحكككوط يكككتم المسكككيطر عل
ية التككي تحتككوي علككة المدةككتل المسككيطر عليهككا   والمدةككتل تقتاككادبهككا مككارج المدةككتل اإل حتفككا اإل

 المسيطر عليها ج.
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 بتدال التحوط حتفا ية اإلإتقتاادأين تستطيم مدةتل 
تم تسككجي  إجمككالي التييككر فككي القيمككة فيمككا يتعلككق بممككاطرل ، سككي91رمككا هككو مقحكك  فككي الفقككرل ج .99 ج

مليون دوالر أمريري في المدةتل المسكيطر عليهكا  111الارف األجدبي للقر  المارجي البال  
أ فككي ركككق الفكككا   أو العجكككز )ممككاطرل فوريكككة دوالر أمريركككي/ يكككن يابككادي( ومباةكككرل فكككي اكككافي 

يكن يابكادي( فكي البيادكات الماليكة الموحكدل للمدةكتل األاو / حقوق الملرية )مماطرل فوريكة يكورو/ 
المسككيطر عليهككا د فككي  يككا  محاسككبة التحككوط. يككتم تصككمين رككق المبليككين ليايككات تقيككيم فعاليككة 

ألن التيير في تقيمكة ركق أدال التحكوط والبدكد المحكوط يكتم حسكابها  32التحوط المحدد في الفقرل ج
ةككتل المسككيطر عليهككا د مقابكك  العملككة الو يفيككة الككدوالر بككالرجوع إلككة العملككة الو يفيككة اليككورو للمد
لتو يكككق التحككككوط. ال تككككت ر طريقككككة التوحيككككد )م كككك ،  وفقككككا  األمريركككي للمدةككككتل المسككككيطر عليهككككا ج، 

 الطريقة المباةرل أو طريقة مطول بمطول( علة تقييم فعالية التحوط.
 

 (31ج-39بية )الفقرتان جالمبال  المعترف بها في الفا   أو العجز في التارف بعملية أجد
بهكككا فكككي  عتكككرافعدكككدما يكككتم التاكككرف بالمدةكككتل المسكككيطر عليهكككا ج، تركككون بالمبكككال  التكككي يكككتم اإل .91 ج

الفا   أو العجكز فكي البيادكات الماليكة الموحكدل للمدةكتل المسكيطر عليهكا د فكي  ك  التحويك  مكن 
 عرس تحوي  عملتها األجدبية:

يون دوالر أمريري للمدةتل المسيطر عليهكا أ، مل 111فيما يتعلق بالقر  المارجي البال   (أ)
تعريفكن، م ك ، إجمكالي  92المبل  الذي يتطل  معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام 

بهكا مباةكرل فكي  عتكرافالتيير في القيمة فيما يتعلق بمماطرل الارف األجدبي التي تم اإل
 اافي األاو / حقوق الملرية رجزء فعا  من التحوط؛ و

مليكككون دوالر أمريركككي فكككي المدةكككتل المسكككيطر  111البكككال   سكككت ماريتعلكككق باكككافي اإلفيمكككا  ( )
عليها ج، والمبل  المحدد بواسطة طريقة التوحيد للمدةتل. إذا استمدمت المدةكتل المسكيطرل 
د الطريقكككة المباةكككرل، فكككبن عركككس تحويككك  العملكككة األجدبيكككة فيمكككا يتعلكككق بالمدةكككتل المسكككيطر 

رل عككن طريككق معككد  الاككرف األجدبككي يككورو/ دوالر أمريرككي. عليهككا ج سككيتم تحديككد  مباةكك
إذا اسككككتمدمت المدةككككتل المسككككيطرل د طريقككككة مطككككول بمطككككول، فككككبن عرككككس تحويكككك  العملككككة 
األجدبيككة فيمككا يتعلككق بالمدةككتل المسككيطر عليهككا ج سككيتم تحديككد  مككن مككق  عرككس تحويكك  

ي تعركككس معكككد  العملكككة األجدبيكككة المعتكككرف بكككن مكككن تقبككك  المدةكككتل المسكككيطر عليهكككا   التككك
المدةكتل المسكيطرل د  إسكتمدامالارف األجدبي جديكن إسكترليدي/ دوالر أمريركي. ال يتطلك  

لطريقة مطول بمطكول للتوحيكد فكي الفتكرات السكابقة مدهكا أو يمدعهكا مكن تحديكد مبلك  عركس 
بككن فككي الفككا   أو العجككز عدككدما تتاككرف  عتككرافتحويكك  العملككة األجدبيككة الككذي سككيتم اإل

بكن إذا اسكتمدمت دا مكا  عترافسيطر عليها ج لترون المبل  الذي ستر   بكاإلبالمدةتل الم
 الطريقة المباةرل، باالعتماد علة سياستها المحاسبية.
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 (33وج 2وج 1التحوط ألر ر من عملية أجدبية )الفقرات ج
طرل التكي توصم األم لة التالية أدن في البيادات الماليكة الموحكدل للمدةكتل المسكيطرل أ، تركون الممكا .94 ج

يمركككن تحويطهكككا دا مكككا الممكككاطرل بكككين عملتهكككا الو يفيكككة )يكككورو( والعمكككقت الو يفيكككة للمدةكككتتين 
المسككيطر عليهمككا   وج. ال يهككم ريككف يككتم تحككدي التحوطككات، يككتم تصككمين المبككال  األعلككة التككي 
يمرككن أن ترككون تحوطككات فعالككة سككيتم تصككميدها فككي عرككس تحويكك  العملككة األجدبيككة فككي البيادككات 

اليككة الموحككدل للمدةككتل المسككيطرل د عدككدما تبلكك  رككق العمليتككين األجدبيتككين اللتككين يككتم تحويطهمككا الم
مليككككون جديككككن إسككككترليدي  143مليككككون دوالر أمريرككككي لممككككاطرل اليككككورو/ الككككدوالر األمريرككككي  111

لمماطرل اليورو/ الجدين اإلسترليدي. يتم تصمين التييرات األمر  في القيمة بسكب  التييكرات فكي 
معدالت الارف األجدبي فكي الفكا   أو العجكز الموحكد للمدةكتل المسكيطرل د. بكالطبم، سياكبم 

مليكككون دوالر أمريركككي فقكككط للتييكككرات فكككي معكككد   111مكككن الممركككن للمدةكككتل المسكككيطرل د تحديكككد 
مليكككون جديكككن إسكككترليدي فكككي  511الاكككرف األجدبكككي الفكككوري دوالر أمريركككي/ جديكككن إسكككترليدي أو 

 ي الفوري يورو/ جدين إسترليدي.معد  الارف األجدب
 

 المنشأة د تحتفظ بأداتي التحوط لكال الدوال  األم يكي والجنيه اإلتست ليني
ها إسكت مار يمرن أن تر   المدةتل المسيطرل د بتحويط مماطرل الارف األجدبي فيما يتعلق باافي  .95 ج

ا ج. افتكر  أن المدةكتل في المدةتل المسيطر عليها   ورذلل تلل المتعلقة بالمدةتل المسيطر عليه
المسكككيطرل د تحكككتف  بكككتدوات تحكككوط مداسكككبة تحكككدد بالكككدوالرات األمريريكككة والجديهكككات اإلسكككترليدية التكككي 

ها في المدةكتل المسكيطر عليهكا   والمدةكتل المسكيطر إست مار تستطيم أن تحددها رتحوطات لاافي 
هكا فكي بياداتهكا الماليكة الموحكدل، عليها ج. تةكم  التحديكدات التكي تسكتطيم المدةكتل المسكيطرل د إجرات 

 ولردها ال تقتار علة، التالي:
مليكون دوالر أمريرككي  111مليكون دوالر أمريركي محكددل رتحكوط لمبلك   111أدال تحكوط تبلك   (أ)

فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا ج مككم رككون المجازفككة عبككارل عككن عككر   سككت مارمككن اككافي اإل
بكين المدةككتل المسكيطرل د والمدةكتل المسككيطر الاكرف األجدبكي الفكوري )يككورو/ دوالر أمريركي( 

 143مليكون جديكن إسكترليدي محكددل رتحكوط لمبلك   143عليها ج تاك  إلكة أدال تحكوط تبلك  
فككككي المدةككككتل المسككككيطر عليهككككا   مككككم رككككون  سككككت مارمليككككون جديككككن إسككككترليدي مككككن اككككافي اإل

ن المدةككتل المجازفككة عبككارل عككن عككر  الاككرف األجدبككي الفككوري )يككورو/ جديككن إسككترليدي( بككي
 المسيطرل د والمدةتل المسيطر عليها  .

مليكون دوالر أمريرككي  111مليكون دوالر أمريركي محكددل رتحكوط لمبلك   111أدال تحكوط تبلك   ( )
فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا ج مككم رككون المجازفككة عبككارل عككن عككر   سككت مارمككن اككافي اإل

لمدةكتل المسكيطرل   والمدةكتل الارف األجدبي الفوري )جدين إسكترليدي/ دوالر أمريركي( بكين ا
مليككون جديككن إسككترليدي محككددل رتحككوط  511المسككيطر عليهككا ج تاكك  إلككة أدال تحككوط تبلكك  

فكي المدةكتل المسكيطر عليهكا   مكم  سكت مارمليون جدين إسكترليدي مكن اكافي اإل 511لمبل  
ركككون المجازفكككة عبكككارل عكككن عكككر  الاكككرف األجدبكككي الفكككوري )يكككورو/ جديكككن إسكككترليدي( بكككين 

 دةتل المسيطرل د والمدةتل المسيطر عليها  .الم
 

المدةككككتل المسككككيطرل د فككككي المدةككككتل  إسككككت مارتعتبكككر ممككككاطرل اليككككورو/ الككككدوالر األمريرككككي مككككن اكككافي  .91 ج
 إسكككت مارالمسكككيطر عليهكككا ج ممكككاطرل ممتلفكككة عكككن ممكككاطرل اليكككورو/ الجديكككن اإلسكككترليدي مكككن اكككافي 
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ومككم ذلكككل، فككي الحالككة المواكككوفة فككي الفقكككرل المدةككتل المسككيطرل د فكككي المدةككتل المسككيطر عليهكككا  . 
)أ(، مكككن مكككق  تحديكككدها ألدال التحكككوط الكككدوالر األمريركككي التكككي تحكككتف  بهكككا، حوطكككت المدةكككتل 95ج

ها فكي المدةكتل المسكيطر إسكت مار المسيطرل د بةر  رام  المماطرل يكورو/ دوالر أمريركي مكن اكافي 
مككن  إسككت ماردي تحككتف  بهككا رتحككوط لاككافي عليهككا ج. إذا حككددت أيصككا المدةككتل د أدال جديككن إسككترلي

مليكون جديكن  352مليون جدين إسترليدي في المدةكتل المسكيطر عليهكا  ، سكيتم التحكوط لمبلك   511
ها إسككت مار ذلككل، والككذي يم كك  مرككافة الجديككن اإلسككترليدي مككن اككافي  سككت مارإسككترليدي مككن اككافي اإل

ن لممككاطرل الجديككن اإلسككترليدي/ اليككورو فككي بالككدوالر األمريرككي فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا ج، مككرتي
 البيادات المالية الموحدل للمدةتل المسيطر عليها د.

 

) (، إذا حكككددت المدةكككتل المسككككيطرل د الممكككاطرل المحوطككككة 95فكككي الحالكككة المواككككوفة فكككي الفقككككرل ج .91 ج
ر رتعككر  للاككرف األجدبككي المباةككر )الجديككن اإلسككترليدي/ الككدوالر األمريرككي( بككين المدةككتل المسككيط

عليهككا   والمدةككتل المسككيطر عليهككا ج، فبدككن يككتم تصككمين جككزء الجديككن اإلسككترليدي/ الككدوالر األمريرككي 
مليكككون دوالر أمريركككي فكككي عركككس تحويككك  العملكككة  111فكككي تقيمكككة أدال التحكككوط المااكككة بهكككا الباليكككة 

فة لتييكر األجدبية للمدةتل المسيطرل د إلة المدةتل المسيطر عليها ج. يتم تصمين بقيكة التييكر )مركا
الجديككن اإلسككترليدي/ اليككورو( فككي الفككا   أو العجككز الموحككد للمدةككتل المسككيطرل د، رمككا ورد فككي الفقككرل 

. ألن تحديد مماطرل الدوالر األمريري/ الجدين اإلسكترليدي بكين المدةكتتين المسكيطر عليهمكا   91ج
ليهكا د تركون تقكادرل أيصكا وج ال يتصمن مجازفة الجدين اإلسترليدي/ اليكورو، فكبن المدةكتل المسكيطر ع

ها فككي المدةككتل المسككيطر إسككت مار مليككون جديككن إسككترليدي مككن اككافي  511علكة تحديككد مككا ياكك  إلككة 
عليها   مم رون المجازفة عبارل عن عر  الارف األجدبي الفوري )جديكن إسكترليدي/ يكورو( بكين 

 المدةتل المسيطرل د والمدةتل المسيطر عليها  .
 

 التحوط للدوال  األم يكي  المنشأة ب تحتفظ بأداة
مليون دوالر أمريري من الدين المكارجي،  111فتر  أن المدةتل المسيطر عليها   تحتف  بمبل  إ .91 ج

والعوا ككد التككي تككم تحويلهككا مدهككا إلككة المدةككتل المسككيطر عليهككا د عككن طريككق تقككر  دامكك  المدةككتل تككتم 
لتزامتسميتن بالجدين اإلسترليدي. ألن رق أاكولها و  مليكون جديكن إسكترليدي،  352فعكت بواتقكم هكا ارتاتا 

فبن اافي أاو  المدةتل المسيطر عليها   ال تتيير. يمرن أن تحكدد المدةكتل المسكيطر عليهكا   
ها فكككي إسكككت مار الكككدين المكككارجي رتحكككوط لممكككاطرل الجديكككن اإلسكككترليدي/ الكككدوالر األمريركككي فكككي اكككافي 

. يمرككن أن تحككاف  المدةككتل المسككيطرل د علككة المدةككتل المسككيطر عليهككا ج فككي بياداتهككا الماليككة الموحككدل
 111ها البكككال  إسكككت مار تحكككددها للمدةكككتل المسكككيطر عليهكككا   مكككن أدال التحكككوط تلكككل رتحكككوط لاكككافي 

مليكون دوالر أمريرككي فككي المدةككتل المسككيطر عليهككا ج لممككاطرل الجديككن اإلسككترليدي/ الككدوالر األمريرككي 
طرل د أدال تحككوط الجديككن اإلسككترليدي التككي تحككتف  ( ويمرككن أن تحككدد المدةككتل المسككي2)أد ككر الفقككرل ج

مليكون جديكن إسكترليدي فكي المدةكتل المسكيطر عليهكا  511ها البكال  إسكت مار بها رتحوط لرام  اافي 
 . سكيتم تقيكيم التحكوط األو ، المحكدد عكن طريكق المدةكتل المسكيطر عليهكا  ، بكالرجوع إلكة العملككة 

ن إسترليدي( وسوف يتم تحديكد التحكوط ال كادي، المحكدد مكن الو يفية للمدةتل المسيطر عليها   )جدي
تقب  المدةتل المسيطرل د، بالرجوع إلة العملكة الو يفيكة للمدةكتل المسكيطرل )اليكورو(. فكي هكذ  الحالكة، 

 إسكككت ماريرككون تقكككد تككم التحكككوط فقككط مكككن ممكككاطرل الجديككن اإلسكككترليدي/ الككدوالر األمريركككي فككي اكككافي 
ةتل المسيطر عليهكا ج فكي البيادكات الماليكة الموحكدل للمدةكتل المسكيطرل د المدةتل المسيطرل د في المد

بواسككطة أدال التحككوط الككدوالر األمريرككي، ولككيس رامكك  ممككاطرل اليككورو/ الككدوالر األمريرككي. بدككاءا علككة 
البكككال   سككت مارذلككل، فبدككن يمرككن تحكككويط رامكك  الممككاطرل اليكككورو/ الجديككن اإلسككترليدي مكككن اككافي اإل
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ن إسترليدي للمدةتل المسيطرل د في المدةكتل المسكيطر عليهكا   فكي البيادكات الماليكة مليون جدي 511
 الموحدل للمدةتل المسيطرل د.

 352محاسكككبة تقكككر  المدةكككتل المسكككيطر عليهكككا د البكككال   عتبكككارومكككم ذلكككل، يجككك  أن يتمكككذ بعكككين اإل .92 ج
تقككر  المدةككتل  تبككارإعمليككون جديككن إسككترليدي مسككتحق الككدفم للمدةككتل المسككيطر عليهككا  . إذا لككم يككتم 

ها فكي المدةكتل المسكيطر عليهكا   ألدكن ال يلبكي إسكت مار المسيطرل د مستحق الكدفم جكزءا مكن اكافي 
، فكبن فكرق الاككرف 4مكن معيكار المحاسككبة الكدولي فكي القطكاع العككام  31الةكروط الكواردل فكي الفقككرل 

عجككز الموحككد للمدةككتل األجدبككي جديككن إسككترليدي/ يككورو الدككاجم عدهككا سككيتم تصككميدن فككي الفككا   أو ال
مليككككون جديككككن إسككككترليدي مسككككتحق الككككدفم للمدةككككتل  352القككككر  البككككال   إعتبككككارالمسككككيطرل  . إذا تككككم 

ذلكككل  سكككت مارالمدةكككتل المسكككيطرل د، فكككبن اكككافي اإل إسكككت مارمكككن اكككافي  المسكككيطر عليهكككا   جكككزء  
بدكككد محكككوط مليكككون جديكككن إسكككترليدي والمبلككك  الكككذي سكككتحدد  المدةكككتل المسكككيطرل د ر 143سكككيرون فقكككط 

مليكون  143مليون جدين إسكترليدي إلكة  511لمماطرل الجدين اإلسترليدي/ اليورو سيتم تمفيصن من 
 علة ذلل.  جدين إسترليدي بداء  

إذا عرسككت المدةككتل المسككيطرل د عقتقككة التحككوط المحككددل مككن تقبكك  المدةككتل المسككيطر عليهككا  ، فككبن  .11 ج
مليكون دوالر أمريركي المحكتف  بكن  111البكال   المدةتل المسيطرل د يمركن أن تحكدد القكر  المكارجي
مليكون دوالر أمريركي فكي  111ها البكال  إسكت مار من تقب  المدةتل المسيطر عليها   رتحوط لاافي 

المدةتل المسيطر عليها ج لمماطرل اليورو/ الكدوالر األمريركي وتحكدد أدال التحكوط الجديكن اإلسكترليدي 
فككي  سككت مارمليككون جديككن إسككترليدي مككن اككافي اإل 143 التككي تحككتف  بهككا بدفسككها رتحككوط ياكك  إلككة

المدةتل المسيطر عليها  . فكي هكذ  الحالكة، سكيتم حسكا  فعاليكة ركق عمليتكي التحكوط بكالرجوع إلكة 
العملكككة الو يفيكككة للمدةكككتل المسكككيطرل د )اليكككورو(. بدكككاءا علكككة ذلكككل، سكككيتم تصكككمين ركككق تييكككر الكككدوالر 

مكككة العادلكككة للقكككر  المكككارجي المحكككتف  بكككن مكككن تقبككك  المدةكككتل األمريركككي/ الجديكككن اإلسكككترليدي فكككي القي
المسكككيطر عليهكككا   وتييكككر الجديكككن اإلسكككترليدي/ اليكككورو فكككي القيمكككة العادلكككة للقكككر  مسكككتحق الكككدفم 
المكككا  بالمدةكككتل المسكككيطرل د للمدةكككتل المسكككيطر عليهكككا   )مركككافة للكككدوالر األمريركككي/ اليكككورو فكككي 

يكة فكي البيادكات الماليكة الموحكدل للمدةكتل المسكيطرل د. ألن اإلجمالي( في عرس تحويك  العملكة األجدب
المدةكككتل المسكككيطرل د حوطكككت بالفعككك  ممكككاطرل اليكككورو/ الكككدوالر األمريركككي بةكككر  رامككك  مكككن اكككافي 

مليكككون جديكككن  143ها فكككي المدةكككتل المسكككيطر عليهكككا ج، فبدهكككا تسكككتطيم فقكككط التحكككوط حتكككة إسكككت مار 
 ها في المدةتل المسيطر عليها  . إست مار يدي لاافي إسترليدي لمجازفة اليورو/ الجدين اإلسترل
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 الملحق د
 تعديالت عل  معايي  المحاتسبة الدولية في القطا  العا  األخ ىال

 عتاا ا تاا  تعااديل الم اجاا" علاا  امعااايي  المحاتساابة الدوليااة أو الوطنيااة تات العالعااة التااي تتعاماال ماا" اإل
األدوات المالياااة  ا 92بة الااادولي فاااي القطاااا  العاااا  بااااألدوات المالياااة وعياتساااماا علااا  امعياااا  المحاتسااا

 في معايي  المحاتسبة الدولية في القطا  العا  التالية  والقياسا عت ا اإل
  101و 29، 92الفق ات  البيانات الماليةا ع ضا، 1معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا   (أ)
الفقا ات  الصا   األجنبايا أتسعا ت في التغي ا آما ا، 4معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا   (ب)

 )أ(11و 31، 4، 3

، 99الفقا ات  االبيانات المالية الموحدة والمنفصالةا، 1معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا   (ج)
   2وتطبيق 11، 29

، 9، 1الفقا ات  ات في المنشاتت المميلاةاتستمما  ااإل، 9معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا   (د)
  32، و32، 39، 92، 94، 91، 90

، 9، 1الفقا ات  االحصص في المشا ي" المشات كةا، 2معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا   (  هـ)
  22و 49

 )ج(10، الفق ة االتبادليةمعامالت المن  ي ادااإل، 2معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا   (و)

 ة األصااول رياا  المولاادة للنقااداعيماا عنخفاااضا، 91معيااا  المحاتساابة الاادولي فااي القطااا  العااا   (م)
 2)ج( و9الفق ات 

الفقا ات  عيماة األصاول المولادة للنقادا عنخفااضا، 91معيا  المحاتسبة الادولي فاي القطاا  العاا   (ح)
  2)ج( و9

 

   اتأمي ات التغي ات في معدالت الص   األجنبيا، 4معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا  
 كالتالي  2يت  تعديل الفق ة  
ال يدطبكككق هكككذا المعيكككار علكككة محاسكككبة التحكككوط لبدكككود العملكككة األجدبيكككة، بمكككا فكككي ذلكككل تحكككوط اكككافي  . 5

وعليكن، يمركن أن تطبكق المدةككتت معكايير المحاسكبة الدوليكة أو الوطديككة  فكي عمليكة أجدبيككة. سكت ماراإل
، 29يدطبككق معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام  .ذات الاككلة التككي تتدككاو  محاسككبة التحككوط

 والقياس" علة محاسبة التحوط. عتراف"األدوات المالية: اإل
 

   االبيانات المالية الموحدة والمنفصلةا 1معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا  
 )ج( كالتالي 2يت  تعديل الفق ة  

51... . 
 والقياس". عتراف، "األدوات المالية: اإل92لمعيار المحاسبة في القطاع العام  وفقا  رتدال مالية  )ج( 
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 االتبادليةمعامالت المن  ي ادااإل، 2معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا  
 من الملحق كالتالي  10يت  تعديل الفق ة 

 

 الملحق
 رسوم المدمات المالية  . 39تطبيق

يهككا بككبيراد رسككوم المككدمات الماليككة علككة اليايككات التككي يككتم تقيككيم الرسككوم بدككاءا عل عتككرافيعتمككد اإل
وأسككككاس المحاسككككبة ألي أدال ماليككككة مرتبطككككة. مككككن الممرككككن أن ال يرككككون واككككف الرسككككوم المااككككة 

علككة ذلككل، مككن الصككروري  علككة طبيعككة وجككوهر المككدمات المقدمككة. بدككاءا   بالمككدمات الماليككة متةككرا  
 مككن معككد  الفا ككدل الفعككا  ألدال ماليككة، والرسككوم التككي أساسككيا   التمييككز بككين الرسككوم التككي ترككون جككزءا  

 يتمل رسبها رمدمات يتم تزويدها والرسوم التي يتم رسبها عدد تدفيذ إجراء هام.
 

 الفعا  ألدال مالية معد  الفا دل العا د الرسوم التي ترون جزءا أساسيا من )أ( 
الفاعك . ومكم ذلكل، عدكدما  لمعكد  الفا كدل علكة العا كد رتعكدي  تتم معاملة هذ  األاو  عمومكا  

 عتكككرافمكككم اإل بعككد االعتكككراف المبكككد ي بهكككا دال الماليكككة بالقيمكككة العادلكككةيكككتم تقيكككاس األ يدبيككي أن
 عتكرافبالرسكوم ركبيراد عدكدما يكتم اإل عتكراففبدكن يكتم اإل بالقيمة العادلة في الفا   أو العجكز،

 مبد يا باألدال.
 

رسككوم التتسككيس التككي يككتم تلقيهككا مككن تقبكك  المدةككتل المتعلقككة ببدةككاء أو امككتقل أاكك  مككالي   (3)
رتاك   92دا عن الذي يتم تاديفن بموجك  معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام ع

 مالي "بالقيمة العادلة من مق  الفا   أو العجز"
 

الدةككاطات م كك  تقيككيم ال ككرف المككالي للمقتككر ،  يمرككن أن تةككم  هككذ  الرسككوم تعويصككات
وتقيكككيم وتسكككجي  الصكككمادات، وترتيبكككات الصكككمان والترتيبكككات األمديكككة األمكككر ، والمفاوصكككة 
بةككتن ةككروط األدال، وتحصككير ومعالجككة الو ككا ق، وا  ككقق المعككامقت. تعتبككر هككذ  الرسككوم 

عكا مكم تركاليف المعكامقت ذات باألدال المالية الداتجة و، م لتزاممن إدةاء اإل أساسيا   جزءا  
(، تتجككك  92العقتقكككة )رمكككا هكككو معكككرف فكككي معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام 

 ويعترف بها رتعدي  لمعد  الفا دل الفعا .
 

القكر   إلتكزامالتي يتم تلقيها مكن تقبك  المدةكتل لتتسكيس تقكر  عدكدما يركون  لتزامرسوم اإل    (9)
  92لي في القطاع العام مارج دطاق معيار المحاسبة الدو 

 

بككالقر  فككي  لتكزامإذا ركان باإلمرككان دمكو  المدةككتل فكي ترتيكك  إتقككرا  معكين وال يدككدرج اإل
الككذي يككتم تلقيككن  لتككزام، فككبن رسككم اإل92دطككاق معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 

لككة ذات الجككاري بكامتقل أدال ماليككة و، معكا مككم تركاليف المعام لتكزاميعتبكر تعويصكا عككن اإل
(، يتجككك  92العقتقكككة )رمكككا هكككو معكككرف فكككي معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام 

بكككدون أن تدجكككز المدةكككتل  لتكككزامويعتكككرف بهكككا رتعكككدي  لمعكككد  الفا كككدل الفعكككا . إذا ادتهكككة اإل
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القككر  التككي  اتإلتزامككبالرسككوم رعا ككد ادتهككاء. تككتم محاسككبة  عتككرافالقككر ، فبدككن يككتم اإل
رمةكتقات ويكتم تقياسكها  92ار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام تددرج صمن دطكاق معيك

 بالقيمة العادلة.
 

الماليكة التكي يكتم تقياسكها بالتركاليف  اتلتزامكرسوم التتسكيس التكي يكتم تلقيهكا عدكد إاكدار اإل (  1)
 المطفتل

مكككالي. عدكككدما ال يكككتم  إلتكككزاممكككن إدةكككاء االدكككدماج فكككي  أساسكككيا   تعتبكككر هكككذ  الرسكككوم جكككزءا  
مكككالي "بالقيمكككة العادلكككة مكككن مكككق  الفكككا   أو العجكككز"، فبدكككن يكككتم تصكككمين  إلتكككزام تاكككديف

رسككوم التتسككيس التككي يككتم تلقيهككا، معككا مككم ترككاليف المعاملككة ذات العقتقككة )رمككا هككو معككرف 
( المتربكدل، فكي القيمكة المسكجلة المبد يكة 92في معيار المحاسبة الدولي فكي القطكاع العكام 

ا رتعكككدي  لمعكككد  الفا كككدل الفعكككا . تميكككز المدةكككتل بكككين الرسكككوم المكككالي ويعتكككرف بهككك لتكككزاملإل
المككالي مككن رسككوم  لتككزاموالترككاليف التككي تعتبككر جككزءا أساسككيا مككن معككد  الفا ككدل الفعككا  لإل

التتسكككككيس وتركككككاليف المعكككككامقت المتعلقكككككة بكككككالحق بتقكككككديم المكككككدمات، م ككككك  مكككككدمات إدارل 
 .ست ماراإل

 

 التزويد بالمدمات( الرسوم التي يتم رسبها عددما يتم  )
 الرسوم المفروصة مقاب  مدمة تقر  (3)

عدكدما يكتم تقكديم المكدمات.  بيراداتبالرسوم المفروصة بد  مدمكة القكر  رك عترافيتم اإل
إذا تقامت المدةكتل ببيكم تقكر  لردهكا احتف كت بمدمكة ذلكل القكر  برسكوم أتقك  مكن الرسكوم 

ات وُيعتكرف بكن ركبيراد عدكد العادية مقاب  تلكل المكدمات، يكتم تتجيك  جكزء مكن سكعر المبيعك
 .  تقديم المدمة

القككككر  مككككارج دطككككاق معيككككار  إلتككككزامتقككككر  عدككككدما يرككككون  أو ةككككراء لعمكككك  لتككككزامرسككككوم اإل (9)
 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 

القككر   إلتككزامورككان إذا رككان مككن  يككر المحتمكك  أن يككتم الككدمو  فككي ترتيكك  إتقككرا  معككين 
برسككوم  عتككراففبدككن يككتم اإل ،92القطككاع العككام مككارج دطككاق معيككار المحاسككبة الككدولي فككي 

القكرو   اتإلتزامكتكتم محاسكبة . لتكزامربيراد علة أساس دسبة زمدية مكق  فتكرل اإل لتزاماإل
رمةككتقات ويككتم  92التككي ترككون صككمن دطككاق معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 

 تقياسها بالقيمة العادلة.
 ست ماررسوم إدارل اإل (1)

 

ات رككككبيراد عدككككدما يككككتم التزويككككد سككككت مار بالرسككككوم المفروصككككة مقابكككك  إدارل اإل عتككككرافيككككتم اإل
 بالمدمات.

 

بالترككككاليف اإلصككككافية التككككي تعككككز  مباةككككرل إلككككة التككككتمين علككككة عقككككد إدارل  عتككككرافيككككتم اإل
ذا ركان مكن  ست ماراإل رتا  إذا أمرن تحديدها بةر  مستق  وتم تقياسها بةكر  مو كوق وا 

، فكبن 92ورد في معيار المحاسبة الكدولي فكي القطكاع العكام الممرن أن تتم تيطيتها. رما 
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الترلفكككة اإلصكككافية هكككي التكككي لكككم تركككن ليكككتم تربكككدها لكككو لكككم تكككتمن المدةكككتل علكككة عقكككد إدارل 
. يم ككك  األاككك  الحكككق التعاتقكككدي للمدةكككتل باالدتفكككاع مكككن التزويكككد بمكككدمات إدارل سكككت ماراإل
ذات العقتقكة. إذا رادكت المدةكتل  راداتي، ويتم إطفكات  عدكدما تعتكرف المدةكتل بكاإلست ماراإل

، فبدهكككا يمرككن أن تقيكككيم تقابليتهككا علكككة االسككترداد علكككة إسككت مارتمتلككل محف ككة عقكككود إدارل 
 أساس المحف ة.

 

تتصمن بع  عقود المدمات الماليكة تتسكيس أدال ماليكة واحكدل أو أر كر والتزويكد بمكدمات 
ةككهري طويلككة األمككد المككرتبط مككم إدارل ات. إن أحككد األم لككة عقككد التككوفير السككت مار إدارل اإل

مجموعككككة مككككن األوراق الدقديككككة لحقككككوق الملريككككة. يميككككز مككككزود العقككككد ترككككاليف المعككككامقت 
 ات.ست مار المتعلقة بتتسيس األدال المالية عن تراليف تتمين الحق بتزويد مدمات إدارل اإل

 

 من أي إجراء آمر وهو أهم بر ير، الرسوم التي يتم رسبها عدد تدفيذ إجراء هام    )ج(
 رما في األم لة أددا .الهام،  ءعددما يرتم  اإلجرا بيراداتبالرسوم ر عترافيتم اإل

 العمولة مقاب  توزيم األسهم علة عمي  (3)
 بالعمولة ربيراد عددما يتم توزيم األسهم. عترافيتم اإل

 رسوم التعيين مقاب  ترتي  تقر  بين المقتر  والمست مر (9)
 ربيراد عددما يتم ترتي  القر . بالرسوم عترافيتم اإل

 رسوم توحيد القر  (1)
يعتبككر رسككم التوحيككد الككذي يككتم تلقيككن مككن تقبكك  مدةككتل تقككوم بترتيكك  تقككر  وال تحككتف  
بجكككزء مكككن اكككفقة القكككر  لدفسكككها )أو تحكككتف  بجكككزء بكككدفس معكككد  الفا كككدل الفعالكككة 
للممكككاطر المقاردكككة م ككك  المةكككاررين اآلمكككرين( تعويصكككا عكككن مدمكككة التوحيكككد. يكككتم 

 بم   هذا الرسم ربيراد عددما ترتم  عملية التوحيد. عترافإلا



المالية: اإلعتراف والقياس األدوات  

 (د)الملحق  92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3353 

 االمخمونا 19معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا  
 )ب( كالتالي 9يت  تعديل الفق ة 

9... . 
 "العككر األدوات الماليككة: ، "91)أد ككر معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام األدوات الماليككة   ) ( 

 (.والقياس" عتراف"األدوات المالية: اإل، 92ة الدولي في القطاع العام ومعيار المحاسب
 

 عيمة األصول ري  المولدة للنقدا عنخفاضا 91معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا  
 )ج( كالتالي 9يت  تعديل الفق ة 

9... . 
 35ي القطكككاع العكككام معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككفكككي دطكككاق األاكككو  الماليكككة التكككي يكككتم تصكككميدها    )ج( 

"األدوات ، 92معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام  "األدوات الماليكككة: اإلفاكككار والعكككر "
 (.والقياس" عترافالمالية: اإل

 

 كالتالي  2يت  تعديل الفق ة 
معيككار المحاسككبة الككدولي فككي ال يدطبككق هككذا المعيككار علككة األاككو  الماليككة التككي تدككدرج فككي دطككاق  .  2

سكيتم  تقيمة هكذ  األاكو  إدمفا . 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  35العام القطاع 
التطكرق إليهكا فكي أي معيكار دولككي يصكعن مجلكس معكايير المحاسكبة الدوليككة فكي القطكاع العكام علككة 

"األدوات الماليكككة: االعتكككراف والقيكككاس" لتدكككاو  تقيكككاس األدوات  12أسكككاس معيكككار المحاسكككبة الكككدولي 
، 92التككي يككتم التعامكك  معهككا فككي معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام  واالعتككراف بهككا الماليككة

 .والقياس" عتراف"األدوات المالية: اإل
 

مااان المعاااامالت ريااا  التبادلياااة )ال ااا ا ب  يااا ادااإل، 93معياااا  المحاتسااابة الااادولي فاااي القطاااا  العاااا  
 والتحويالت(ا

 كالتالي  4يت  تعديل الفق ة 
الداجمكة  يكراداتالداجمة عن المعكامقت  يكر التبادليكة. تكتم معالجكة اإل يرادات  هذا المعيار اإليعال .  4

معككامقت المككن  يككراد"اإل، 2عككن معككامقت المبادلككة فككي معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 
عكككامقت مالالتكككي يكككتم تلقيهكككا مكككن تقبككك  مدةكككتت القطكككاع العكككام مكككن  يكككرادات. بيدمكككا تدةكككت اإل"التبادليكككة
، فككبن  البيككة إيككراد الحرومككات ومدةككتت القطككاع العككام األمككر  يككتم اةككتقاتقها التبادليككةو يككر  التبادليككة

 دموذجيا من المعامقت  ير التبادلية م  :
 الصرا  ؛ و (أ)
التحكككويقت )سكككواء دقديكككة أو  يكككر دقديكككة(، بمكككا فيهكككا المكككدم، اإلعفكككاء مكككن الكككدين، اليرامكككات،  ( )

والقسككم  يككر المتعلككق بالسككوق مككن القككرو  والمككدمات العيديككة، اإلرث، الهبككات، التبرعككات، 
 الميسرل التي يتم تلقيها.

 

 كالتالي  10يت  تعديل الفق ة 
يوجككد هدالككل مجموعككة أمككر  مككن المعككامقت  يككر التبادليككة حيككث يمرككن أن تككوفر المدةككتل بعكك   .  31

ال يقككر  القيمككة العادلككة  عتبككارإلمباةككرل بككدورها مقابكك  المككوارد التككي يككتم تلقيهككا، لرككن هككذا ا عتبككاراإل
للمكوارد التكي يكتم تلقيهككا. فكي هكذ  الحككاالت، تحكدد المدةكتل إذا ركان هدالككل دمك  للمعكامقت التبادليككة 



المالية: اإلعتراف والقياس األدوات  

  3359 (د)الملحق  92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

علككة سككبي  الم ككا ، تتبقككة بركك  مرككون مدهككا بةككر  مدفاكك .  عتككرافو يككر التبادليككة، بحيككث يككتم اإل
متعكككددل األطككراف. تةكككترط االتفاتقيكككة أن  مليكككون وحكككدل دقككد مكككن ورالككة تدميكككة 1مدةككتل تمكككويق بقيمككة 

سكدوات،  31مليكون وحكدل دقكد مكن التمويك  الكذي تكم تلقيكن مكق  فتكرل مكن  5المدةتل يج  أن تسدد 
. تلقككت المدةككتل علككة دحككو فعككا  %33عدككدما يرككون معككد  فا ككدل السككوق لقككر  مةككابن  %5بفا ككدل 

مليكككون وحكككدل دقكككد سكككيتم  5اتق  مليكككون وحكككدل دقكككد يكككتم تلقيهكككا دككك 1مليكككون وحكككدل دقكككد ) 3مدحكككة مكككن 
مككن  %1مليككون وحككدل دقككد والككذي يتطلكك  فا ككدل أتقكك   5تسككديدها( ودملككت فككي تقككر  ميسككر بقيمككة 

مليكون وحكدل دقكد التكي تكم تلقيهكا، وركذلل  3معد  فا كدل السكوق لقكر  مةكابن. تعتبكر المدحكة بقيمكة 
ت  يكر تبادليكة. يعتبكر المبلك  لقتفاتقيكة، معكامق وفقكا  القسم  ير المتعلق بالسوق من دفعات الفا كدل 

 األساسي ودفعات الفا دل مق  فترل القر  معامقت مبادلة.
 

 كالتالي  29يت  تعديل الفق ة 
بكالمبل  المسكج  للكدين  بالقيمكة العادلكة للكدين المعفكة يتم تقياس اإليراد الداجم عن اإلعفاء من الدين .  11

 .ن المعفةويرون هذا عادل هو المبل  المسج  للدي المعفة.
 

 كالتالي  102يت  عدخال ت ويتسة وفق ات ع افية بعد الفق ة 
 الق وض الميتس ة

 

أ إن القرو  الميسكرل عبكارل عكن تقكرو  يكتم تلقيهكا مكن تقبك  مدةكتل بةكروط أتقك  مكن ةكروط السكوق. 315
 لمعيككار وفقككا  يعتبككر الجككزء الككذي سككيتم تسككديد ، مككم أي دفعككات فا ككدل، معاملككة مبادلككة وتككتم محاسككبتن 

. تتمكذ المدةكتل بعكين والقيكاس" عتكراف"األدوات الماليكة: اإل، 92المحاسبة الكدولي فكي القطكاع العكام 
إذا رككان هدالككل أي فكرق بككين سككعر المعاملكة )عوا ككد القككر ( والقيمكة العادلككة للقككر  عدككد  عتبكاراإل
 يكر تبككادلي ( يعتبكر إيككراد 92المبكد ي )أد ككر معيكار المحاسككبة الكدولي فككي القطكاع العككام  عتكرافاإل

 لهذا المعيار. وفقا  تتعين محاسبتن 
 

  عدككدما تحككدد المدةككتل أن هدالككل فككرق بككين سككعر المعاملككة )عوا ككد القككر ( والقيمككة العادلككة للقككر  315
المبككد ي يعتبكر إيككراد  يككر تبكادلي، فككبن المدةككتل تعتكرف بككالفرق رككبيراد، مكا لككم يتواجككد  عتككرافعدكد اإل
لةكككروط المحكككددل المفروصكككة علكككة األاكككو  المحولكككة مكككن تقبككك  حكككالي، م ككك  عدكككدما تكككتدي ا إلتكككزام

بمبلكك   عتككرافويككتم اإل لتككزامحككالي، يككتم تمفككي  اإل إلتككزامحككالي. أيدمككا تواجككد  إلتككزامالمسككتقب  إلككة 
 مرافة من اإليراد. 

 

 )ج( كالتالي 101يت  عدخال فق ة ف عية بعد الفق ة 
311... . 

لقااا وض الميتسااا ة التاااي تخ ااا" للشااا وط الخاصاااة المعتااا   بماااا تبعاااا ل اتلتماماااعيماااة اإل )ج أ( 
 باألصول المحولة؛
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 (د)الملحق  92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3351 

 أ 194يت  ت مين فق ة ع افية بعد الفق ة 

 والقياااسا عتاا ا ااألدوات الماليااة  اإل، 92)ب( عاادل معيااا  المحاتساابة الاادولي فااي القطااا  العااا  419
ت ب. تسااتطبق المنشااأة التعااديال102أ و102وأدخاال الفقاا تين  101و 29، 10، 4الفقاا ات 

. عتا 9013 ينااي  1عل  البيانات المالية التسنوية التاي تغطاي الفتا ات التاي تبادأ فاي أو بعاد 
 يناااي  1علاا  فتاا ة تباادأ عباال  92طبقاات المنشااأة معيااا  المحاتساابة الاادولي فااي القطااا  العااا  

 ، فإن التعديالت تستنطبق أي ا عل  تلك الفت ة التسابقة.9013
 

 كالتالي  23يت  عدخال ممال ع افي بعد الفق ة تطبيقعند تطبيق اإل شادات التطبيقية، 
 اإل شادات التطبيقية

 

 ب(102أ عل  102الق وض الميتس ة )الفق ات 
 

مليككون وحككدل دقككد علككة ةككر  تمويكك  مككن ورالككة تدميككة متعككددل األطككراف لبدككاء  1تتلقككة المدةككتل    54تطبيق
 علة الةروط التالية:   بداء  مدارس مق  السدوات الممس القادمة. يتم التزويد بالتموي 31
   مليون وحدل دقد التسديد، ةريطة أن يتم بداء المدارس. 3ال يحتاج مبل 
   مليون وحدل دقد من التموي  رالتالي: 5سيتم تسديد مبل 

 : ال يتم تسديد أية مبال 3السدة 
 من المبل  الر يسي %31: يتم تسديد 9السدة 
 ر يسيمن المبل  ال %91: يتم تسديد 1السدة 
 من المبل  الر يسي %11: يتم تسديد 4السدة 
 من المبل  الر يسي %41: يتم تسديد 5السدة 

  سككدويا مككق  فتككرل القككر  )افتككر  أن الفا ككدل تككدفم سككدويا  %5يككتم تحديككد الفا ككدل بدسككبة
 .%31ردفعات متتمرل(. يرون سعر السوق للفا دل لقر  مةابن 

 إعكككادل التمويككك  المقكككدم إلكككة المكككادم )افتكككر  أن  إذا لكككم يكككتم بدكككاء المكككدارس، فبدكككن يتعكككين
المكادم لديككن أد مككة ومراتقبكة فعالككة فككي الموتقكم ولككن تككاريل مسكبق فككي المطالبككة ببعككادل أي 

 تموي  ال يتم إدفاتقن(.

 : تقامت المدةتل ببداء المدارس التالية مق  فترل القر 

 : ارتملت مدرسة واحدل3السدة 
 : ارتملت  ق ة مدارس 9السدة 

 : ارتملت ممسة مدارس1دة الس
 : ارتملت عةرل مدارس4السدة 
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  3354 (د)الملحق  92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 التحليل 
مليككون وحككدل دقككد )مقح ككة:  5مليككون وحككدل دقككد وتقرصككا بقيمككة  3تلقككت المدةككتل بةككر  فعككا  مدحككة بقيمككة 

مليكون وحكدل دقكد عبكارل عكن مسكاهمة مكن المكالرين  3إذا ركان أسكاس المبلك   عتبكارستتمذ المدةتل بعين اإل
مليكككون وحكككدل دقكككد يعتبكككر إيكككرادا(. تلقكككت أيصكككا مدحكككة  3فتكككر  ليايكككات هكككذا الم كككا  أن المبلككك  أو اإليكككراد؛ ا

مليكون وحكدل  5عكن الفكرق بكين عوا كد القكر  البكال   لوحدل دقد )التي ترون عبكار  114551إصافية بقيمة 
متعلكق بالسكوق معكد  الفا كدل ال بسكتمدامدقد والقيمكة الحاليكة للتكدفقات الدقديكة التعاتقديكة للقكر ، مماكومة ب

 (.%31والبال  
 

لهكككذا المعيكككار و، القكككر  بفا دتكككن  وفقكككا  وحكككدل دقكككد  114551مليكككون وحكككدل دقكككد    3تكككتم محاسكككبة المدحكككة 
 .92لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  التعاتقدية ذات العقتقة والدفعات الر يسية، 

 
 المبد ي، ستعترف المدةتل بالتالي: عتراف. عدد اإل3

  وحدل دقد 1111111 البدل  دا ن
 وحدل دقد 4935451  القر  مدين 
 وحدل دقد 3114551  لتزاماإل مدين 
 
 ، ستعترف المدةتل بالتالي:3. السدة 9

  وحدل دقد 311455 لتزاماإل  دا ن
 وحدل دقد 311455  اإليراد  ير التبادلي مدين 
 وحدل دقد( 3114551× من المدارس بديت  3/31)

)مقح ة: لم تدعرس دفاتر اإلدماالت المااة بتسديد الفا دل والمبل  الر يسي واستحقاتقات الفا دل، في هذا الم ا  
بككاإليراد الدككاجم عككن القككرو  الميسككرل. يككتم تصككمين أم لككة ةككاملة فككي األم لككة  عتككرافحيككث يهككدف إلككة توصككيم اإل

 (92التوصيحية علة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
 ، ستعترف المدةتل بالتالي )مم افترا  أن المدةتل تقيس الحقا القر  الميسر بالترلفة المطفتل(:9. السدة 1

  وحدل دقد 151231 لتزاماإل  دا ن
 وحدل دقد 151231  اإليراد  ير التبادلي مدين 
 ا(وحدل دقد معترف بها فعلي 311455 –وحدل دقد  3114551× من المدارس بديت  1/31)
 
 ، ستعترف المدةتل بالتالي:1. السدة 4

  وحدل دقد 151231 لتزاماإل  دا ن
 وحدل دقد 151231  اإليراد  ير التبادلي مدين 
 وحدل دقد معترف بها فعليا( 515115 –وحدل دقد  3114551× من المدارس بديت  5/31)
 
 ، ستعترف المدةتل بالتالي:4. السدة 5

  وحدل دقد 129915 لتزاماإل  دا ن
 وحدل دقد 129915  اإليراد  ير التبادلي مدين 

 وحدل دقد( 129915 –وحدل دقد  3114551)تم بداء جميم المدارس، 
 المبد ي: عترافإذا تم مدم القر  الميسر بدون ةروط، فبن المدةتل ستعترف بالتالي عدد اإل
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 (د)الملحق  92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3355 

  وحدل دقد 1111111 البدل  دا ن
 دل دقدوح 4935451  القر  مدين 
 وحدل دقد 3114551  لتزاماإل مدين 

 

 عيمة األصول المولدة للنقدا عنخفاضا 91معيا  المحاتسبة الدولي في القطا  العا  
 

 )ج( كالتالي 9يت  تعديل الفق ة 
 

"األدوات  35معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام  األاكو  الماليككة التككي تعتبككر صككمن دطككاق )ج( 
"األدوات الماليكككة: ، 92معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام  ار والعكككر "اإلفاككك :الماليكككة

 ؛والقياس" عترافاإل
 

 كالتالي  2يت  تعديل الفق ة 
معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع  ال يدطبق هذا المعيار علة األاو  المالية الكواردل فكي دطكاق .  2

تقيمككة هكككذ   إدمفككا . يككتم التعامكك  مككم 91ام معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككك  35العككام 
سكككبة الدوليكككة فكككي سكككيتم التطكككرق إليهكككا فكككي أي معيكككار دولكككي يصكككعن مجلكككس معكككايير المحا األاكككو 

معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع فكي  لتدكاو  تقيكاس األدوات الماليكة واالعتكراف بهكاالقطاع العام 
 والقياس". عتراف"األدوات المالية: اإل ،92العام 
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 اتتستنتاجتساس اإلأ
 .92ات، ولردن ال يعتبر جزءا من، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستدتاجيااح  هذا األساس لإل

 

 المقدمة
ات مجلككس معككايير المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام فككي إعتبككار ات سككتدتاجيلمكك  هككذا األسككاس لإل .3إستدتاج

"األدوات الماليككككة: ، 92القطككككاع العككككام  ات فككككي معيككككار المحاسككككبة الككككدولي فككككيسككككتدتاجالواككككو  إلككككة اإل
"األدوات الماليكككة: ، 12. ألن هكككذا المعيكككار يعتمكككد علكككة معيكككار المحاسكككبة الكككدولي والقيكككاس" عتكككرافاإل
ات يلمك  ستدتاجالاادر من تقب  مجلس معايير المحاسبة الدولية، فبن أساس اإل والقياس" عترافاإل

عككن المتطلبكككات  92اسككبة الككدولي فكككي القطككاع العككام فقككط تلككل المجككاالت التككي يبتعكككد فيهككا معيككار المح
 .12الر يسية معيار المحاسبة الدولي 

 

مككن بردككام  التقكككار  لمجلككس معككايير المحاسكككبة  يةككر  هككذا المةككروع الممكككت  بككاألدوات الماليككة جكككزء   .9إستدتاج
الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام الكككذي يهكككدف إلكككة مقاربكككة معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام مكككن 

معايير الدولية إعداد التقارير المالية. يقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أدكن يوجكد ال
هدالككل م ككاهر أمككر  لككمدوات الماليككة، حيككث تككرتبط بالقطككاع العككام، التككي ال تككتم معالجتهككا فككي معيككار 

لية لمجلككس معككايير . سككتتم معالجتهككا فككي المسككتقب  مككن مككق  المةككاريم المسككتقب12المحاسككبة الككدولي 
المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام. علكككة وجكككن التحديكككد، يقكككر مجلكككس معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي 

 القطاع العام بتن المطلو  من المةاريم المستقبلية معالجة:

 المعامقت المحددل التي يتم تبديها من تقب  البدول المررزية؛ و 
 تي تدةت من الترتيبات التكي تركون، مكن حيكث المصكمون، الذمم مديدة والدفعات مستحقة الدفم ال

ي م كك ، األدوات الماليككة، ولردهككا  يككر تعاتقديككة مككن حيككث تقتاككادمةككابهة، ولهككا دفككس التككت ير اإل
 طبيعتها.

 

 حتفكا في عملية تطوير هذا المعيار، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية فكي القطكاع العكام علكة اإل .1إستدتاج
أيدما توافكق مكم معكايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع  12لمحاسبة الدولي بالد  الموجود من معيار ا

 العام، وتعام  مم القصايا المااة بالقطاع العام المحددل من مق  إرةادات تطبيقية إصافية.
 

، أادر مجلكس معكايير المحاسكبة الدوليكة التعكديقت علكة معيكار المحاسكبة الكدولي 9111 سبتمبرفي  .4إستدتاج
الذي تقدم "الدم  الةام " في عر  البيادات المالية. ألن مجلكس معكايير  المالية" البيادات عر "، 3

بعككد، ليتماةككة مككم بعكك   عتبككارالمحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام لككم يتمككذ الككدم  الةككام  بعككين اإل
، فككبن تلككل التعككديقت لككم يككتم تصككميدها فككي 3التعككديقت األمككر  المقدمككة فككي معيككار المحاسككبة الككدولي 

رمكا دةكر  12. تم تصمين د  معيار المحاسكبة الكدولي 92ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا
، حيث احتوي علكة تعكديقت محكددل تقكام بهكا مجلكس معكايير المحاسكبة الدوليكة 9111 ديسمبر 13في 

رجزء من مةروعن الما  بالتحسيدات، في دك   9112 إبري في  12علة معيار المحاسبة الدولي 
. أتقكر مجلكس معكايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام 92لمحاسبة الدولي في القطاع العكام معيار ا

. 9112 دككوفمبرفككي  "األدوات الماليككة"، 2أدككن تقككد تككم إاككدار المعيككار الككدولي إلعككداد التقككارير الماليككة 
الدوليكة  يعترف أيصكا مجلكس معكايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام بكتن مجلكس معكايير المحاسكبة

علككة ذلككل، فقككد تقككرر مجلككس  بدككاء    .12يمطككط أيصككا لتعككديقت ربيككرل علككة معيككار المحاسككبة الككدولي 
معكايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام أمكذ أيكة تعكديقت علكة متطلبكات مجلكس معكايير المحاسكبة 

 رجزء من مةروع مستقبلي. عتبارالدولية لمدوات المالية بعين اإل
 النطاق
 عتككرافمعككامقت اإليككراد التعاتقديككة  يككر التبادليككة. تككتم معالجككة اإل اتلتزامككن تدةككت األاككو  واإليمرككن أ .5إستدتاج

 ير التبادلية فكي معيكار المحاسكبة  يرادالداجمة عن معامقت اإل اتلتزاموالقياس المبد ي لماو  واإل
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. ال يكوفر تحكويقت(" يكر التبادليكة )الصكرا   وال المعكامقتمكن  يراد"اإل، 91الدولي في القطاع العام 
القحكق  عتكرافالمتطلبكات واإلرةكاد للقيكاس أو إليكاء اإل 91معيار المحاسبة الكدولي فكي القطكاع العكام 

 عتبكككار. أمكككذ مجلكككس معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام بعكككين اإلاتلتزامكككلهكككذ  األاكككو  واإل
التككي  اتلتزامككلماككو  واإل 91العككام التفاعكك  بككين هككذا المعيككار ومعيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع 

 المالية. اتلتزام ير التبادلية التي تلبي تعريف األاو  المالية واإل يرادتدةت من معامقت اإل
 

أاكك  مسككتملل مككن  إعتبككاروافككق مجلككس معككايير المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة أدككن أيدمككا تككم  .1إستدتاج
 مدةتل: ، فبن الماليا   مق  معاملة  ير تبادلية أاق  

   ؛ و91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بستمدامباألا  ب تعترف مبد يا 
   وتتمككذ  91معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام  بسككتمداماألاكك  ب تقككيس مبككد يا

المتطلبككككات الككككواردل فككككي هككككذا المعيككككار لتحديككككد المعالجككككة المق مككككة ألي  عتبككككاربعككككين اإل
 ها الستمقل أا .تراليف معامقت يتم تربد

 

ال ياككككف متطلبككككات القيككككاس أو إليككككاء  91ألن معيككككار المحاسككككبة الككككدولي فككككي القطككككاع العككككام 
القحككق لماككو  المسككتملرة فككي معاملككة  يكر تبادليككة، فبدككن يككتم تطبيككق هككذا المعيككار  عتكرافاإل

 علة تلل األاو  إذا رادت أاوال مالية.
 

 عتكرافاسبة الدوليكة فكي القطكاع العكام علكة أن يكتم اإل، وافق مجلس معايير المحاتلتزامبالدسبة لإل .1إستدتاج
لمعيكار  وفقكا  الداجمة عكن الةكروط المفروصكة علكة تحويك  المكوارد  اتلتزاممبد يا والقياس مبد يا لإل

معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام ذلككل،  بسككتمدامب 91المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام
المبككد ي )أد ككر معيككار  عتككرافالمككالي عدككد اإل لتككزامتعريككف اإل تالتزامككحيككث ال تلبككي عككادل هككذ  اإل

المبكد ي، إذا رادكت ال كروف تةكير إلكة أن  عتكراف(. بعكد اإل91المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المعتكرف  لتزامبكاإل عتكرافمالي، فكبن المدةكتل تقيكيم إذا ركان يتعكين إليكاء اإل إلتزامعبارل عن  لتزاماإل
لهكككذا  وفقكككا  المكككالي المعتكككرف بكككن  لتكككزامواإل 91المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام لمعيكككار  وفقكككا  بكككن 

 المعيار.
 

األمكر   اتلتزامكباإل عتكرافوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام علة أدكن يكتم اإل .1إستدتاج
لتكي تعتمكد  ير التبادلية، علة سبي  الم كا ، العا كد مكن المكوارد ا يراداتالتي تدةت من معامقت اإل

 المالي. لتزاملهذا المعيار إذا رادت تلبي تعريف اإل وفقا  أا ، وتقياسها  إستمدامعلة تقييد 
 

 القياس المبد ي
أتقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أدن يوجد هدالكل تفاعك  بكين معيكار المحاسكبة  .2إستدتاج

لتكي يكتم اسكتمقرها مكن مكق  معاملكة وهكذا المعيكار بالدسكبة لماكو  ا 91الدولي في القطكاع العكام
 ير تبادلية والتي تلبكي أيصكا تعريكف األاك  المكالي. يتطلك  معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع 

أن يتم تقياس األاو  التكي يكتم اسكتمقرها مكن مكق  معاملكة  يكر تبادليكة مبكد يا بالقيمكة  91العام 
إليهككا  بالقيمككة العادلككة، مصككافا   ماليككة مبككد يا  العادلككة. يتطلكك  هككذا المعيككار أن يككتم تقيككاس األاككو  ال

بالقيمككة العادلككة مككن مككق  الفككا   أو العجككز.  ترككاليف المعككامقت، إذا لككم يككتم تقيككاس األاكك  الحقككا  
 تعتبر طريقتي القياس متداسقة بةر  ربير، باست داء معالجة تراليف المعاملة.
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م أدككن سكيرون مكن  يككر المق كم لماككو  اسكتدت  مجلكس معككايير المحاسكبة الدوليكة فككي القطكاع العكا .31إستدتاج
الداجمكة عككن معاملككة  يككر تبادليككة بكتن يككتم تقياسككها بةككر  ممتلككف عكن تلككل الداجمككة عككن معككامقت 
مبادلككة. بدككاءا علككة ذلككل، فقككد وافككق مجلككس معككايير المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة أدككن 

تبادليككة مبككد يا بالقيمككة العادلككة  يتعككين تقيككاس األاككو  التككي يككتم اسككتمقرها مككن مككق  معاملككة  يككر
، لرككن يتعككين أن 91المتطلبككات الككواردل فككي معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام  بسككتمدامب

 عددما يتم تربد تراليف المعامقت الستمقل أا . عتباريتمذ هذا المعيار بعين اإل
 

 الق وض الميتس ة
هككككا تطككككرر تقصككككايا محاسككككبية محككككددل ألن ميسككككرل مككككن تقبكككك  مدةككككتل. إد يمرككككن مككككدم أو تلقككككي تقروصككككا   .33إستدتاج

ةروطها ال ترتبط بالسوق. بداءا علة ذلل فرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطكاع العكام 
، اتقتككرر مجلككس 11فككي ريفيككة محاسككبة القسككم  يككر المككرتبط بالسككوق مككن القككر  الميسككر. فككي ي د

لمدةكتل عكن القكرو  الميسكرل عكن معايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام أدكن يتعكين محاسكبة ا
طريككق تحليكك  جككوهر المعاملككة فككي أتقسككامها المرودككة وتحاسكك  علككة ركك  مرككون بةككر  مسككتق  وأدككن 
بدككاءا علككة ذلككل فقككد حككدد مجلككس معككايير المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أدككن يتعككين محاسككبة 

 القسم  ير المرتبط بالسوق من القر  الميسر رالتالي:

  الميسر عن القسم  ير المرتبط بالسوق من القر  ردفقات في يحاس  مادم القر  
 السدة التي يتم فيها مدم القر ؛ و

   لمعيار  وفقا  يحاس  متلقي القر  الميسر عن القسم  ير المرتبط بالسوق من القر
 .91المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

رو  الميسكرل ألدهكم ال يعتقكدون مكم المعالجكة المقترحكة للقك 11ال يتفق بع  المجيبين علكة ي د .39إستدتاج
أن القيمكككة العادلكككة تةكككر  أساسكككا مق مكككا للقيكككاس، بيدمكككا ال يتفكككق اآلمكككرون مكككم المعالجكككة المقترحكككة 

 للقسم  ير المرتبط بالسوق من القر  الميسر ردفقات.
 

يستةكككككهد المجيبكككككون الكككككذين ال يقبلكككككون بالقيمكككككة العادلكككككة رتسكككككاس للقيكككككاس بالاكككككعوبات المفاهيميكككككة  .31إستدتاج
ية عدد تقياس القرو  الميسكرل بالقيمكة العادلكة. فكي المسكتو  المفكاهيمي، لكوح  أن بعك  والتطبيق

القرو  الميسرل الممدوحة من مدةتت القطاع العام يمركن أن ال تتكوفر فكي السكوق بةكر  د كامي 
بسب  جواد  الممكاطرل للمقترصكين، م ك ، تقكرو  األعمكا  الاكييرل، أو القكرو  الممدوحكة مكن 

ة مسكك وليتها رمقككر  للمككقذ األميككر. بالدسككبة للقككرو  التككي لككن يككتم إيجادهككا تقبكك  الحرومككات علكك
بةر  اعتيادي في السوق الد امي، يبين المجيبين أدن بيدما تقد يركون مكن الممركن الحاكو  علكة 
تقيمة عادلة، إال أن تلل القيمكة العادلكة ال تقكدم تم كيق عكادال للمعاملكة. يبيدكون ألدكن ال يوجكد سكوق 

المعككامقت، فككبن سككعر المعاملككة عدككد القيككاس المبككد ي يم كك  القيمككة العادلككة للقككر . د ككامي لهككذ  
الح  أول ل المجيبون الذين استةهدوا بالاعوبات التطبيقية في تحديكد القيمكة العادلكة أدكن، بسكب  

التقكككديرات. مكككن وجهكككة د كككرهم،  بسكككتمدامهكككذ  الاكككعوبات، فبدكككن يكككتم  البكككا تحديكككد القكككيم العادلكككة ب
هذ  التقكديرات المعلومكات  يكر مو وتقكة علكة دحكو محتمك . روسكيلة للتيلك  علكة  مدامإستسيجع  
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الترلفكككة  إسكككتمدامهكككذ  الاكككعوبات التطبيقيكككة، اتقتكككرر المجيبكككون أدكككن، ربكككدي  للقيمكككة العادلكككة، يتعكككين 
 االسمية أو معد  االتقترا  للقر  رتساس للقياس. 

 

القيمة  بستمدامم، الذي يتبدة وجهة الد ر بيمرن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا .34إستدتاج
، علكة دحكو عكاد  لعداكر التيسكير فكي القكر  الميسكر. أيصكا   العادلة، من التحديكد األر كر تم كيق  

ألن القككرو  الممدوحككة بكككدون فا ككدل أو بفا كككدل متدديككة ال تعتبككر فريكككدل للقطككاع العكككام، فككبن مجلكككس 
يقتدكم بكتن هدالكل سكب  محكدد للقطكاع العكام بكالتملي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العكام لكم 

. الح ككوا أيصككا أن معيككار المحاسككبة 12عككن مبككادق القيمككة العادلككة فككي معيككار المحاسككبة الككدولي 
فاكاحات محكددل حكو  تقيكاس األدوات الماليكة، بمكا فكي ذلكل إيتطلك   11الدولي في القطاع العام 

علكة ذلكل، فقكد تقكرر مجلكس  ر المقح كة. بدكاء  تلل األم لة التي استمدم فيها مكدمقت السكوق  يك
بالقيمكككة العادلكككة رتسكككاس تقيكككاس للقكككرو   حتفكككا معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام اإل

 الميسرل.
 

الح  المجيبون الذين ال يتفقون مم تحمي  القسم  ير المتعلكق بالسكوق مكن القكر  الميسكر علكة  .35إستدتاج
وق يم   معودة ماليكة، فبدكن تقكد يركون مكن المق كم بةكر  الدفقات، أدن ألن القسم  ير المتعلق بالس

عكككن طريكككق تمفكككي  هكككذا األاككك  بيدمكككا  بدفقكككات الحقكككا   عتكككرافواإل بتاككك  مبكككد يا   عتكككرافأربكككر اإل
وعدككدما تككتم تلبيككة ةككروط المعودككة الماليككة أو علككة أسككاس دسككبة زمديككة. ومككم ذلككل، اعتبككر مجلككس 

 إلتكككزامعمليكككة المكككدم المبد يكككة للقكككر  تكككتدي إلكككة معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام أن 
بكككالموارد، علكككة ةكككر  تقكككر  ومعودكككة ماليكككة، فكككي بكككوم واحكككد. ركككان لكككد  مجلكككس معكككايير المحاسكككبة 

 عتككرافالمبكد ي بهكذ  المعودككة الماليكة ردفقككات عدكد اإل عتككرافبكتن اإل الدوليكة فكي القطككاع العكام رأيككا  
 ات المحاسبية.بالمعاملة يوفر المعلومات األر ر فا دل للياي

 

 ال مانات المالية الممنوحة من خالل معاملة ري  تبادلية
أتقكككر مجلكككس معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام أدكككن فكككي القطكككاع العكككام، يكككتم مكككدم عقكككود  .31إستدتاج

أو بكككدون  إعتبكككارالصكككمادات الماليكككة مكككن مكككق  معاملكككة  يكككر تبادليكككة، م ككك ، أن يكككتم مدحهكككا بكككدون 
من اليايكات  أج  تعزيز أهداف السياسة االجتماعية الواسعة للمادم، بدال  اسمي،  البا من  إعتبار

التجارية. بيدما يمرن أن تمدم المدةتت صمادات أتق  مكن القيمكة العادلكة فكي القطكاع المكا ، إال 
أن هككذا لككيس ةككا عا ويحككدث ألسككبا  تجاريككة، م كك ، عدككدما تمككدم مدةككتل مسككيطرل صككمان لمسككاهم 

 إ تمككانطر عليهككا. فككي القطككاع العككام، يمرككن أن يرككون التعككر  لممككاطرل ديابككة عككن المدةككتل المسككي
وفكككي بعكككك   مكككدم هككككذ  الصكككمادات ألدكككن ال يتواجككككد سكككوتقا دةككككطا   تقاكككو  ربيكككرا جككككدا. يكككتم عمومككككا  

الحككاالت، سككيرون مككن  يككر الممرككن التزويككد بالصككمان مككن تقبكك  مككادم مككن القطككاع المككا  بسككب  
. اعتبكككر مجلكككس معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي ن تمكككاالدرجكككة القاكككو  مكككن التعكككر  لممكككاطر اإل

المبكد ي، لعقكود الصكمادات  عتكرافالمبد ي، والحقا لإل عترافالقطاع العام الطريقة للقياس عدد اإل
 المالية هذ .

 

، أمذ مجلس معايير المحاسبة الدوليكة فكي القطكاع عتبارأيدما تم الدمو  في عقد صمان مالي لإل .31إستدتاج
ليركككون تقيمكككة عادلكككة. تكككد  اإلرةكككادات  عتبكككارم حسكككا  م ككك  هكككذا اإلإذا تككك عتبكككارالعكككام بعكككين اإل

 عتكرافعلة أن "ترون القيمة العادلة ألدال مالية عدكد اإل 12التطبيقية في معيار المحاسبة المالية 
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المبكككد ي عكككادل سكككعر المعاملكككة". فكككي القطكككاع العكككام، اعتبكككر مجلكككس معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي 
ر مكن الحكاالت لكن يعركس سكعر المعاملكة المكرتبط بعقكد الصكمان المكالي القطاع العام أدن في الر يك

دعراسكا  يكر دتقيكق ومصكل  لتعكر  المكادم إبم   هذا المبل  سكيرون  عترافالقيمة العادلة وأن اإل
للمماطرل المالية. استدت  مجلس معايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام أدكن أيدمكا ركان هدالكل 

عككن معاملككة تبادليكككة  داجمكككا   عتبككارسكككتقوم المدةككتل بتحديككد إذا ركككان ذلككل اإللصككمان مككالي،  إعتبككار
تقيمكككة عادلكككة، اسكككتدت  مجلكككس معكككايير  يم ككك  فعكككق   عتبكككاروبالتكككالي تم ككك  تقيمكككة عادلكككة. إذا ركككان اإل

بالصككمان المككالي بمبلكك   عتككرافالمحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أدككن يتعككين علككة المدةككتت اإل
لمعيكككار المحاسكككبة  وفقكككا  أن يركككون القيكككاس القحكككق بكككتعلة مبلككك  يكككتم تحديكككد   وأدكككن يتعكككين عتبكككاراإل

والمبلك  المعتكرف بكن  واألاو  المحتملة" اتلتزام"الممااات، اإل، 32الدولي في القطاع العام 
لمعيككككار  وفقككككا  ، اإلطفككككاء الترارمككككي المعتككككرف بككككن عدككككدما يرككككون ذلككككل مق مككككا   مطروحككككا  مككككنمبككككد يا، 

. عدككدما ال يرككون سككعر "التبادليككةمعككامقت المككن  يككراد"اإل، 2القطككاع العككام المحاسككبة الككدولي فككي 
المبكككد ي بكككدفس  عتكككرافمكككن المدةكككتل تحديكككد القيكككاس عدكككد اإل المعاملكككة تقيمكككة عادلكككة، يركككون مطلوبكككا  

 .إعتبارالطريقة رما لو لم يتم دفم أي 
 

الطريقكة لتحديكد القيككاس علكة ذلكل، اعتبكر مجلكس معكايير المحاسككبة الدوليكة فكي القطكاع العكام  بدكاء   .31إستدتاج
ال يرككون بالقيمككة  إعتبككارأو  إعتبككارالمبككد ي لعقككود الصككمان المككالي المقدمككة بككدون  عتككرافعدككد اإل

يمركككن  تقييميكككا   تسلسكككليا   العادلكككة. عكككرف مجلكككس معكككايير المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام هرمكككا  
ال يركككون تقيمكككة  إعتبكككارو أ إعتبكككارن فكككي القيكككاس المبكككد ي لعقكككد صكككمان مكككالي مقكككدم بكككدون إسكككتمدام
 عادلة:

  تقييم المدةال إذا أمرن تحديد القيمة العادلة لعقد صمان مالي عن طريق مراتقبة سعر
 في السوق الدةط؛

  أيدما ران من  ير الممرن تحديد سعر من مق  مراتقبة سعر في السوق الدةط، فبن
 تقييم؛ و ةالمدةتل تستمدم تقدي

 قيمة العادلة لعقد صمان مالي، فبن المدةتل تقوم إذا ران من  ير الممرن تحديد ال
لمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا   المبد ي والحقا   عترافبقياس عقد الصمان المالي باإل

 .32القطاع العام 
 

يمرن أن يركون هدالكل حكاالت حيكث يتواجكد سكوق دةكط لعقكود الصكمان المكالي مراف كة أو مةكابهة  .32إستدتاج
الحككاالت، يتعككين أن يككتم تقككدير القيمككة العادلككة مككن مككق  مراتقبككة لتلككل التككي تككم إاككدارها. فككي هككذ  

ذلل السوق الدةط. عددما ال يتواجد سوق دةط، أمذ مجلس معايير المحاسبة الدولية فكي القطكاع 
إلككة طريقككة تعتمككد علككة معيككار  دتقككا  مباةككرل  إلإذا توجكك  الطلكك  مككن المدةككتل ا عتبككارالعككام فككي اإل

. الحك  مجلكس معكايير المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام 32العكام المحاسبة الدولي في القطاع 
 311ويمركن، رمكا هكو مقحك  فكي الفقكرتين تطبيكق أن الر ير من تقديكات التقيكيم تعتبكر معقكدل جكدا  

، أن ترفم دطاق الدتا  . يمرن القو  بتن ترلفكة تطكوير هكذ  التقديكات تتجكاوز المدكافم 311وتطبيق
مو المعلومكككات المككزودل. يمرككن أن تكككوفر طريقككة تعتمكككد علككة معيكككار التككي سيحاكك  عليهكككا مسككتمد
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للفهكم بةكر  أربكر للتعكر  للممكاطر  وتقكابق   مو وتقكا   تقياسكا   32المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام 
المااة بالمادحين دتيجة للدمو  في عقد صمان مالي. أتقر مجلس معايير المحاسكبة الدوليكة فكي 

لمعيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع  وفقكا   بلتزاما ال تعتكرف المدةكتل بكالقطاع العام أيصا أدن عددم
المحتملكككككة فكككككي معيكككككار  اتلتزامككككك، فكككككبن المدةكككككتل تقكككككوم بعمككككك  االفاكككككاحات المطلوبكككككة لإل32العكككككام 

 مككا لككم يرككن التككدفق المككارجي للمككوارد بعيككدا. تحتككوي أيصككا   32المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 
دها للمسككتمدمين حككو  التعككر  للممككاطر المتعلقككة بالصككمادات الماليككة المعلومككات التككي يككتم تزويكك

يككة فككي معيككار  تماداالسككمي علككة افاككاحات الممككاطر اإل عتبككارالاككفري أو اإل عتبككارالمقدمككة باإل
. علكة دحكو معكارس، أتقكر فاكاحات"إل"األدوات الماليكة: ا، 11المحاسبة الدولي في القطكاع العكام 

يككة فكككي القطككاع العككام أدككن يوجككد هدالكككل معككايير محاسككبة دوليككة فكككي مجلككس معككايير المحاسككبة الدول
المبككراء، م ككك  مبككراء التكككتمين، لتطككوير تقديكككات التقيككيم التكككي  إسكككتمدامالقطككاع العككام حاليكككة تتطلكك  

". اسككتدت  المككو فين مدككافم ، "95تعتبككر معقككدل، م كك  معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 
ية في القطاع العكام أدكن، فكي  يكا  السكوق الدةكط، فبدكن يتعكين مكدم مجلس معايير المحاسبة الدول

لتقدية تقييم ال تعتمد علة سوق تقاب  للمراتقبة حيث يرودوا تقادعين بكتن إلستمدام المدةتت ترمياا 
م   هذ  التقدية توفر طريقة مو وتقة وتقابلة للفهم لتحديد تقيمة عادلة لعقد الصمان المالي الذي يتم 

تقبكك  المكادم مكن مكق  وسككيلة معاملكة  يكر تبادليكة. إن هككذا هكو الحكا  علكة وجككن  الكدمو  فيكن مكن
التحديكككد للصككككمادات  يكككر المعياريككككة حيكككث يرككككون هدالكككل بيادككككات محكككدودل متككككوفرل حكككو  التع ككككرات 

 . تمانومماطر اإل
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 إرشادات التنفيذ
 .92يرافق هذا الدليل، ولكنه ليس جزءا من، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 القسم أ: النطاق
 ممارسة تسوية الصافي: العقود اآلجلة لشراء سلعة 6أ.

لشتططشددات  تددد ا الشنشدد ص ع ف   قددآ لقددد  اددا  اشددت السدد ر لشددرال شطيددقا لتددر شددا الددنفط قققددا  
صة شها الشتقق ة. يسدش  ال قدد لطشنشد ص ع ف   شاللصدقا لطدي تسدطيم شداد  لطدنفط ال ا ست داماإل

لتشداد لطدي التريدر قدآ القيشدة إل، شاأق شددق  أق تطقدآ صداقآ تسدقية نقددا   قآ نهاية اال ندآ لشدر شدهرا  
 ال ادلة لطنفط. ها تتم شلاسشة ال قد كششتقة؟

ضاارورأ أن تااتم محاساابته كمشااتقة. يعتباار العقااد أداأ بينمااا يلبااي هااذا العقااد تعريااف المشااتقة، إل أنااه لاايس بال
مبااد،ي، يعتماد العقااد علاال سااعر الانفط، وسااتتم تسااويته بتاااري   إسااتامارمشاتقة ألنااه ل يوجااد هنالا  صااافي 

مستقبلي. ومع ذل ، إذا كانت المنشأأ س ص ع تنوي تسوية العقد عان طرياق التساليم ولايس لاديرا تااري  
ي بالنقااد أو تسااليم الاانفط وتسااويته ضاامن فتاارأ تصاايرأ بعااد التسااليم ل ايااات لعقااود مشااابرة ماان تسااوية الصاااف

توليااد الاااربا ماان التقلباااات تصااايرأ األمااد فاااي الساااعر أو هااام  الباااا،ع، ل يحاسااا  العقااد كمشاااتقة بموجااا  
 من ذل ، يحاس  العقد كعقد تنفيذي. . بدلا 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مالي خيار بيع أصل غير 9أ.
تشتطددا الشنشدد ص ع ف   شنايددة شكاتددا. تددد ا الشنشدد ص ع ف   قددآ  يددار شيدد  شدد  شسددت شر يسددش  

شطيددقا قلدددص نقددد. إا القيشددة اللاليددة لطشنايددة  051لطشنشدد ص ع ف   ششيدد  الشنايددة لطشسددت شر شقاشددا 
، شطيقا قلدص نقد. ينتهآ ال يار  الا  شدع سدنقات. يشكدا تسدقية ال يدار، إذا تشدت ششارسدت  075

شا  الا التسطيم الشاد  أق صاقآ النقد، قآ  يار الشنش ص ع ف  . كيف يلاسدا كدال الشنشد ص ع 
 ف   قالشست شر ش صقف ال يار؟

تعتماااد محاسااابة المنشاااأأ س ص ع علااال نياااة المنشاااأأ س ص ع والممارساااة الساااابقة للتساااوية. باااالرغم أن 
عليرا كمشتقة إذا كانات المنشاأأ س ص  العقد يلبي تعريف المشتقة، إل أن المنشأأ س ص ع ل تحاس 

ع تنوي تسوية العقد عن طريق تساليم البناياة إذا مارسات المنشاأأ س ص ع خيارهاا وكاان هنالا  ممارساة 
ومعياار المحاسابة الادولي  4، الفقارأ 92سابقة بتسوية الصافي )معيار المحاسبة الادولي فاي القطااع العاام 

 (.99، الفقرأ تطبيق92في القطاع العام 
بأناه تام الادخول فاي الخياار لتلبياة متطلباات الشاراء أو البياع أو  ساتنتا ومع ذل ، ل يساتطيع المساتامر اإل

المتوتاع للمسااتامر ألن المساتامر لايس لديااه القادرأ علاال طلا  التساليم )معيااار المحاسابة الاادولي  ساتخداماإل
علال ذلا ، يتعاين علال  لنقاد. بنااءاا (. إضافة لذل ، يمكن تساوية الصاافي با1، الفقرأ 92في القطاع العام 

المستامر المحاسبة عن العقد كمشتقة. ب ض النظر عن الممارسات السابقة، ل تاثار نياة المساتامر علال 
أن يلبااي خيااار مكتااو  الااذي  أن تاتم التسااوية بالتسااليم أو بالنقااد. تااام المسااتامر بكتابااة خياار، ل يمكاان أبااداا 

ادية أو تسوية صافي النقد متطل  التسليم الطبيعي لإلعفاء مان معياار يمتل  فيه المال  خيار التسوية الم
 ألن كات  الخيار ليست لديه القدرأ علل طل  التسليم. 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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ذا تطلا  العقاد التساليم الماادي ولايس لادة المنشاأأ  بادلا  آجا ا  ومع ذلا ، إذا كاان العقاد عقاداا  مان خياار، واا
تقرياار ممارسااات سااابقة فااي تسااوية صااافي النقااد أو تسااليم البنايااة وبيعرااا خاا ل فتاارأ تصاايرأ بعااد المعاادأ لل

التسليم ل ايات توليد األرباح من التقلباات تصايرأ األماد فاي الساعر أو هاام  الباا،ع، فتناه لان تاتم محاسابة 
 العقد كمشتقة. 

 

 القسم ا: ت ريفات
 راالمشتقات وأسسعلل تعريف المشتقة: أمالة  6 .

 ؟شا هآ أش طة لققد الششتقات ال ادية قأسسها الش رققة
 يعرف المشتقة علل النحو التالي: 92في القطاع العام  إن معيار المحاسبة الدولي

 

 -شالصفات ال ال ة التالية: تتصفأق لققد أ رى ضشا نطاق هذا الش يار  هآ أداص شالية المشتقةإا 
 ،أق قآ س ر سط ة ،أق قآ س ر قرقة شالية ،دص شلددتترير قيشتها تش ا  لطترير قآ س ر قائ (أ)

تصنيف  أس ار أق أق ،أق قآ شؤشر أس ار أق أس ار قائدص، أق قآ س ر صرف لشطة أانشية
يزقد قآ لالة األصقا الشالية غير الشتريرص قال  أق شؤشر تصنيف أق شترير ششاش  آإئتشان

 ؛ ساع"() يططق لطي  أليانا  ت شير "األ يلدد كازل شا ال قد
أقلآ صاقآ شسيط نسشة إلي األنقا  األ رى شا  إست شارصاقآ أقلآ أق  إست شارال يطزشها  ( )

 ؛ ال ققد التآ لها رد ق ا ششاش  لطتريرات قآ أقضا  السقق
 قيتم تسديدها قآ تاريخ شستقشطآ.  ( )

 
التسديد الرئيسآ )الشترير  / شترير التس ير نق  ال قد

 األساسآ(
 أسعار الفا،دأ ا،دأعقد مقايضة سعر الف
  عقد مقايضة عملة

 )مبادلة عملة أجنبية(
 أسعار الصرف

 أسعار السلع مقايضة سلع
  حقوق الملكيةأسعار  حقوق ملكيةمقايضة 

 (أدوات حقوق الملكية في منشأأ أخرة)
أو سعر  ،تماناإلمثشر  /ي،تمانإلاالتصنيف  إ،تمانمقايضة 

 ،تمانإلا
  بمرجع األصل مجموع القيمة العادلة مقايضة العا،د اإلجمالي

 وأسعار الفا،دأ
 خيار سندات خزينة مشترة أو مسدد

 )شراء أو بيع(
 أسعار الفا،دأ

  خيار عملة مشترة أو مسدد
 )شراء أو بيع(

 أسعار العم ت

 خيار سلعة مشترة أو مسدد 
 )شراء أو بيع(

 أسعار السلع
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التسديد الرئيسآ )الشترير  / شترير التس ير نق  ال قد
 األساسآ(

 خيار أسرم مشترة أو مباع
 )شراء أو بيع(

 السرم ر سع

 )أسعار أسرم مشروع آخر( 
 أسعار السلع عقود سلع مستقبلية

عقود مالية آجلة ألسعار الفا،دأ مرتبطة بالديون 
 الحكومية )عقود الخزينة اآلجلة(

 أسعار الفا،دأ

 أسعار العملة عقود عملة آجلة
 أسعار السلع عقود سلع آجلة
 أسعار األسرم  عقود أسرم آجلة

 ر()أسرم مشروع آخ
 

القا،مة أع ه تعطل أمالة للعقود التي تعتبر عادأ كمشتقات بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
مرتبط بسعر فا،دأ أو بسعر عمله أو سلعة عقد . كل ليست شاملة لجميع العقودذه القا،مة ه. 92العام 

فتنه  ،ا تعريف عقد المشتقةوحتل لو كانت األداأ ينطبق علير ،وع وأ علل ذل  يمكن أن يكون مشتق.
كأن تكون ما ا  92تد ينطبق عليرا نصوص خاصة من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من التطبيقات اإلرشادية من  9والفقرأ  92التطبيقات اإلرشادية من المعيار  6الفقرأ  أنظر) مشتقة حق
 96أو الفقرأ  61، الفقرأ 92شادية من المعيار التطبيقات اإلر  5الفقرأ  أنظرأو عقد سلع )( 92المعيار 

لذل  فتن علل (. 19التطبيقات اإلرشادية من المعيار 94والفقرأ  19التطبيقات اإلرشادية من المعيار
المشروع تقييم العقد ليقرر ما إذا كانت هنا  خصا،ص أخرة من خصا،ص المشتقة وما إذا كانت 

 تنطبق عليرا نصوص خاصة.
 

تسااااديد بالصااااافي أو المشااااتقة: التسااااديد فااااي تاااااري  مسااااتقبلي، مبادلااااة أسااااعار فا،اااادأ مااااع تعريااااف ال 9 .
 اإلجمالي.

 

لررض تلديد شا إذا كانت ششادلة أس ار قائدص هآ أداص ششتقة شالية ششقاا ش يار الشلاسشة الدقلآ 
إلي األ ر  ، ها ي تطف األشر إذا كاا الفريقاا يدق اا دق ات الفقائد كا شنهشا92قآ القطا  ال ام 

 )التسديد شاإلاشالآ( أق أا تكقا التسديد لطي أساع الصاقآ.
 

 إن تعريف المشتقة ل يعتمد علل التسديد بالصافي أو اإلجمالي.. ك 
 

 (ي وه )المناظر  المشروعأ     دخل في عقد مقايضة أسعار فا،دأ مع  مشروعإليضاح ذل : ال
ستلم مبل اا مت يراا مبني علل يوأن  %8ا،دأ اابت يبلغ أ     سعر ف المشروعدفع يويقضي العقد بأن 

، وتحدد المبالغ الاابتة والمت يرأ علل أساس أشررويت ير كل ا اة أشرر سعر الفا،دأ بين البنو  لا اة 
أ  فيدفع المشروع .سميةإلي المبالغ ا وه  ،تبادل المشروعان أ    يول  .مليون 611مبلغ اسمي تدره 

وسعر الفا،دأ  %8شرور علل أساس الفرق بين الفا،دأ البال ة  1مبالغ نقدية صافية كل ستلم ي    أو 
 بين البنو  لا اة شرور، وبالتناو  يمكن أن يكون التسديد باإلجمالي.

 

ينطبق علل هذا العقد تعريف المشتقة ب ض النظر عما إذا كان هنا  تسديد بالصافي أو باإلجمالي ألن 
 إستاماروألنه ل يوجد  ،للت ير في مت ير أساسي ضمني )وهو سعر الفا،دأ بين البنو ( القيمة تت ير تبعاا 

 أولي صافي وألن التسديد يحصل في تواري  مستقبلية.
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عند إجراء  يدفع بدفع سعر فا،دأ اابت لتزامسعر الفا،دأ المدفوع مقدماا )اإل مبادلةتعريف المشتقة:  1 . 
 أو بتاري  لحق( التفاق

 

ات ششقاا لقد شقايضة أس ار قائدص لطي أساع الدق  إلتزاشقام ألد الفريقيا شقدشا  شدق   إذا
 قها ت تشر هذه الشقايضة أداص شالية ششتقة؟  ،قالقشض الشترير، قذلا شتاريخ إنشال ال قد ،ال اشت

 

 نعم. 
 

مقايضة في مليون نظرية بدفع اابت لمدأ خمس سنوات.  611باوإليضاح ذل : المشروع س دخل 
ن سعر الفا،دأ علل الجزء ، أسعار الفا،دأ المدفوعة اابتة والمقبوضة مت يرأ، مع المشروع المناظر   واا

أما  .شرور 1المت ير من المقايضة يتم تابيته علل أساس ربع سنوي وبسعر الفا،دأ بين البنو  لمدأ 
الاابت  هإلتزامالمشروع س مقدماا دفع يو  .سنوياا  %61سعر الفا،دأ علل الجزء الاابت من المقايضة فرو 

التفاق، سنوات( وذل  عند إجراء  5 ×بالما،ة  61 ×مليون  611مليون ) 51بموج  المقايضة مبلغ 
 611بحقه باست م دفعات فوا،د علل مبلغ  هإحتفاظمع  ،أسعار الفا،دأ في السوق تستعمالبوخصمرا 

أ بين البنو  لا اة شرور وذل  علل مدة عمر تربط ربع سنوياا علل أساس سعر الفا،د، التي مليون
 المقايضة.

 

الصافي المبد،ي في عقد مقايضة أسعار الفا،دأ هو أتل كايراا من القيمة السمية التي  ستامارإن اإل
مبد،ياا صافياا بسيطاا بالمقارنة  اا إستامار ويتطل  العقد  .تحس  عليرا الدفعات المت يرأ من الجان  المت ير

السوق مال السندات عوامل التي تستجي  بشكل مماال للت يرات في ، اع األخرة من العقودمع األنو 
مبد،ي  إستامارصافي أو  إستامار" ل يوجد  فتن عقد المقايضة يحقق ،لذل . ذات الفا،دأ المت يرأ

للت ير في  ستجابةصافي يشبه ما تد يحتاجه نوع آخر من العقود المستاناأ للحصول علل نفس اإل
ورغم أن المشروع س  .92لشرط الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل عوامل السوق
أداء مستقبلي فتن التسديد النرا،ي للعقد هو بتاري  مستقبلي وتيمة العقد تت ير تبعاا  إلتزامليس عليه 

 .للت يرات في مثشر الفا،دأ بين البنو ، وبالتالي فتن العقد يعتبر عقد مشتقة
 

 الششدئآ؟  لترافدق  الفائدص ال اشتة قآ تاريخ اللق لإل إلتزامشها تترير اإلااشة إذا تم الققال 
 

نشاء ألداأ جديدأ سيتم  تفاقإلفتن ذل  يعتبر إنراء  ،إذا تم رفع الجزء الاابت خ ل المدأ المقايضة واا
 (. 92 في القطاع العامتقيمرا )بموج  معيار المحاسبة الدولي 

 

  اابتة والمقبوضة مت يرأالمدفوعة أو  أسعار فا،دأ مدفوعة مقدماا مبادلة عريف المشتقة: ت 4 .
  

شالدق  ششقاا شقايضة أس ار قائدص   إلتزاشإذا دق  قريق شقدشا  قلند إنشال ال قد أق اللقا  ل  
 شستطشة  اشتة قشدققلة شتريرص قها لقد الشقايضة ي تشر أداص شالية ششتقة؟ 

  

العقد مقايضة أسعار فا،دأ مدفوعة مقدماا مدفوعة مت يرأ ومستلمة اابتة ل يعتبر مشتقة إذا تم فتن . ك 
علل المبلغ  الدفع عند إنشاء العقد ول يعود مشتقة إذا تم الدفع مقدماا وبعد إنشاء العقد ألنرا ت طي عا،داا 

"ل  .ت التدفق النقدي الاابت( بالمقارنة مع العا،د علل أداأ الدين ذاستامارالمدفوع مقدماا )اإل
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مبد،ي صافي يشبه ما تد يحتاجه نوع آخر من العقود المستاناأ  إستامارصافي أو  إستاماريوجد 
 العقد أداأ مشتقة. إعتبارمعيار  للت ير في عوامل السوق" هو ستجابةللحصول علل نفس اإل

 

يرأ ومستلمة اابتة بقيمة اسمية المشروع س دخل في مقايضة أسعار فا،دأ مدفوعة مت : إليضاح ذل 
ن الجان  المت ير من المقايضة يستند بشكل  . إمليون ولمدأ خمس سنوات مع الجرة المناظرأ  611

أما دفعات الفا،دأ الاابتة بموج  المقايضة  .شرور 1ربع سنوي علل أسعار الفا،دأ بين البنو  لمدأ 
قوم مشروع س ي .م يين كل سنة 61أي  للمقايضة السميةمن القيمة  %61فتحتس  علل أساس 

بموج  الجان  المت ير من المقايضة وذل  عند إنشاء المقايضة وبأسعار السوق  هلتزامإلبالدفع مقدماا 
 مليون.  611علل مبلغ  %61حتفظ بحقه في است م دفعات فوا،د اابتة سنوياا بنسبة يبينما  ،الجارية

 

المشروع س أنه يعرف  ةالعقد تعادل تل  الواردأ من أداأ مالية اابتإن التدفقات النقدية الواردأ بموج  
األولل في العقد ل بد  ستاماراإلسنوياا خ ل فترأ حياأ عقد المقايضة. بناءاا عليه، م يين  61ستلم يس

فا،دأ مدفوعة ب إستامارمساوياا ألداأ مالية مثلفة من تسط سنوي اابت. وبالتالي، فتن صافي أن يكون 
الذي يتطل  العقود ال ير مشتقة  ستاماريكون مساوياا لصافي اإل دماا مدفوعة مت يرأ ومستلمة اابتةمق

لرذا السب  فتن األداأ ل  .السوقعوامل يتأار نفس التأاير بالت ير في  ستجابةالتي يكون لرا نفس اإل
تد يحتاجه نوع آخر مبد،ي يشبه ما صافي  إستامارصافي أو وجود  إستامارينطبق عليرا عدم وجود 

لشرط الوارد في معيار ل للت ير في عوامل السوق ستجابةمن العقود المستاناأ للحصول علل نفس اإل
لذل  فتن العقد ل يعامل كمشتقة بموج  معيار المحاسبة الدولي . 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 

كون المشروع س تد تام في يفا،دأ مت يرأ  ه بدفع دفعات أسعارتلتزاموبالوفاء ب. 92في القطاع العام 
وفي هذا الوضع فتن األداأ تعامل كقرض أنشأه المشروع ما لم يكن لدة  . الواتع بمنا ترض للمشروع 

  .المشروع  
 

  إجراء التقاص بين القروضتعريف المشتقة:  5 .
 

نشا يشن  الششرق  ا لشدص  شع سنقات شس ر قائدص  اشت، شي قرضا  ا  الششرق شن  الششرق  أ يقد 
لطششرق  أ قآ نفع الققت قرضا  ل شع سنقات قشششطغ ششا ا شس ر قائدص شترير، قال يكقا هناا 
تلقيا رأسشاا لند إنشال ال قديا ألا الششرقليا أ قا شينهشا اتفاقية تصفي ، قها هذه ت تشر 

 ؟ 92ششتقة ششقاا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

صافي  إستامارنطبق عليه تعريف المشتقة )أي أنه يوجد مت ير أساسي ضمني ول يوجد ي اهذ. نعم
يتأار نفس التأاير بالت ير في  ستجابةالتي تشبه ما تد يحتاجه عقود أخرة التي يكون لرا نفس اإلمبد،ي 
ار صرف ، وأن األار التعاتدي للقرضين يعادل عملية مقايضة أسع(السوق والتسديد في المستقبلعوامل 
وأن العمليات غير المشتقة يتم تجميعرا وتعامل كمشتقة عندما تثول . مبد،ي صافي إستاماربدون 

 -العمليات في جوهرها إلل مشتقة، وأن المثشرات علل ذل  تشمل ما يلي:
 أنرا تحصل في نفس الوتت وتقابل إحداها اآلخر 
  لكل منرا نفس النظير 
  تتص ن بنفس المخاطرأ 
 ظاهرأ أو غرض عملي هام لريكلة العمليتين بشكل منفصل بحيث ل  إتتصاديةة ل توجد حاج

 منفردأ يمكن تحقيق هذه الحاجة أو ال رض في عملية 
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ألن تعريف األداأ المشتقة في  ،أ والمشروع   اتفاتية تصفية ول تت ير اإلجابة إذا لم يكن لدة المشروع
 ل يستلزم تسوية صافية.  92اع العام معيار المحاسبة الدولي في القطمن  61الفقرأ 

 
 تعريف المشتقة: الخيار الذي من غير المتوتع ممارسته 1 .
 

يتططا )أا ، 92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  01ششقاا الفقرص إا ت ريف الششتقة 
ناا لق  يار شا ها هذا الشرط ي تشر شتققرا  إذا كاا ه .يتم تسديد أداص الديا قآ تاريخ شستقشطآ(

  ؟رش ش غير – سشيا الش اا لطي –الشتقق  أا ال تتم ششارست  ألن  
ن انتراء الخيار بحلول اإلإستحقاتفالخيار يتم تسديده عند ممارسته أو بتاري  . نعم هو نوع  ستحقاقه، واا

 رض.مفتمن التسديد حتل ولم لم يكن هنا  أي تبادل إضافي 
 

 ة األجنبية المبني علل حجم المبيعات تعريف المشتقة: عقد العمل 1 .
 

شي  شالراند الانقا أقريقآ، تشيانات الشت طقة شال شالت الصدر ت ق   الانقا اقريقية التآ الشنش ص
 إست شارش  شنا ق    هت اقد الششرق  ي الكهرشال إلي شقزششيق التآ تت اشا شالدقالر األشريكآ.

ق   الراند  هلقا ششرق  ييتططا ال قد أا  .س ر تلقيا  اشتشإلي الراند شريكية األدقالرات اللتلقيا 
، قها 0011شقاشا دقالرات أشريكية شس ر صرف  اشت قدرص  شقزششيقلطي أساع لام ششي ات  قآ 

 هذا ال قد ي تشر ششتقة؟ 
 

فالعقد يستند إلل أساسيين مت يرين )سعر صرف العملة األجنبية وحجم المبيعات(، ول ينطوي علل . نعم
الذي يشبه ما تد يحتاجه عقود أخرة التي يكون لرا نفس مبد،ي  إستامارصافي أو  إستامارصافي 

ومعيار المحاسبة الدولي في . السوق ويوجد شرط دفععوامل يتأار نفس التأاير بالت ير في  ستجابةاإل
 .، ل يستاني من نطاته المشتقات المبيعات المبنية علل حجم المبيعات92القطاع العام 

 
 تعريف المشتقة: العقد اآلجل المدفوع مقدماا  8 . 

 
 الا لام قالد شالس ر اآلاا، قدق  القيشة لند   ر د ا ششرق  قآ لقد أاا لشرال أسهم ششرق  

 ؟ها ي تشر هذا ال قد اآلاا ششتقة .إنشال ال قد قشالس ر الاار  لألسهم
 

صافي  إستامارصافي مبد،ي أو  إستامارهنا  فالعقد اآلجل ل يتوفر فيه اشتراط )أن ل يكون . ك 
 بسيط( ليعتبر مشتقة.

 
  دخل في عقد أجل لشراء مليون سرم من األسرم العادية للمشروع و ي  هـالمشروع : إليضاح ذل 

للسرم  55سنة هو لكل سرم بينما السعر اآلجل لمدأ  51والقيمة الحالية للسرم  .خ ل مدأ سنة واحدأ
 51دفع مقدماا تيمة العقد اآلجل عند إنشاء العقد بمبلغ يأن و ي  هـالمشروع  ومطلو  من الواحد.

هو أتل من القيمة السمية لألساس ، مليون 51المبد،ي في هذا العقد اآلجل وهو ستامارمليون، وأن اإل
علل كل حال فتن  .مليون 55لكل سرم واإلجمالي  55مليون سرم بسعر أجل  6الضمني وهو 

 ن يكون لرا نفس التجاو  أمبد،ي الصافي يقار  المطلو  ألنواع أخرة من العقود يتوتع ال ستاماراإل
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بالتالي فتن العقد  .51يمكن شراثها منذ البداية بنفس السعر المشروع   مع عوامل السوق ألن أسرم 
 المبد،ي الصافي لألداأ المشتقة. ستاماراآلجل المدفوع مقدماا ل ينطبق عليه معيار اإل

 
 المبد،ي الصافي  ستامارتعريف المشتقة: اإل 2. 
 

ال ديد شا األدقات الششتقة ش ا ال ققد الشستقشطية قال يارات الشكتقشة الشت اشا شها قآ الشقرصة 
 الششدئآ الصاقآ؟ ست شارها لساا الهاشش ي تشر ازلا  شا اإل .تتططا قاقد لساشات هاشش

 
فحسااابات الرااام   .المبااد،ي الصااافي فااي األداأ المشااتقة سااتامارحسااا  الرااام  لاايس جاازءاا ماان اإل. كاا 

هااي شااكل ماان أشااكال الضاامانات للجرااة المناااظرأ أو ل رفااة المقاصااة ويمكاان أن تكااون علاال شااكل نقااد أو 
أوراق مالياااة أو أصاااول محاااددأ أخااارة عاااادأ أصاااول ساااا،لة، وحساااابات الراااام  هاااي أصاااول مساااتقلة ياااتم 

 التعامل معرا بشكل منفصل.
 
األرباح علل  ي: المحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم علل جنالمحتفظ به للمتاجرأ تعريف 61 .  

 المدة القصير 
 
الشالية  الشلتفظ شها لطشتاارص ينف لطي أا )األصقا ات الشاليةلتزاشاألدقات الشالية أق اإل ا ت ريف إ

شطاشقة لا  شا شلفظة از  –الشالية ياا تصنيفها لطي أنها لطشتاارص إذا كاا اشتالكها  اتلتزاشأق اإل 
دليا لطي نشط ق طآ اديد لانآ األرشاح لطي قيها يتققر لألدقات الشالية الشست دشة ش ا  أق التآ 

الشقصقد شالشلفظة لررض تطشيق  شا هقق –شرض النظر لا سشا اشتالا األداص  –الشدى القصير 
 هذا الت ريف؟

 
، 92معيار المحاسبة الدولي فاي القطااع العاام  لم يتم تعريفه بشكل محدد في "المحفظة"رغم أن مصطلا 

ات لتزامااأو اإلفااتن السااياق الااذي اسااتعمل فيااه ياادل علاال أن المحفظااة هااي مجموعااة ماان األصااول الماليااة 
معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع ماان  61الفقاارأ التااي يااتم التعاماال معرااا كجاازء ماان مجموعااة )الماليااة 
ذا وجد دليل علال وجاود 92العام  نماط فعلاي حاديث لجناي األربااح مان األدوات المالياة الموجاودأ فاي (، واا

فتن تلا  األدوات المالياة يمكان تصانيفرا علال أنراا محاتفظ براا للمتااجرأ حتال لاو وجاد  ،مال هذه المحفظة
   .برا فع ا لفترأ زمنية أطول حتفاظإلضمن المحفظة أداأ مالية مفرده يمكن ا

 
 ترصيد )موازنة( المحفظة: المحتفظ به للمتاجرأ تعريف 66 .
 

قأا التقايهات  .ية تتضشا أقراق شالية لطديقا قلققق الشطكيةإست شار الششرق  أ لدي  شلفظة 
ص الشلفظة تتضشا لطي أا ش اطر لققق الشطكية قآ الشلفظة ياا أا تنلصر شيا ر داالشقققة إل

ة شفقض ششقازنة )ترصيد( قآ الشلفظ ست شارقشدير اإل .شالشائة شا إاشالآ قيشة الشلفظة 51ق 01
الشلفظة قآ لدقد اإلرشادات الشقضقلة قذلا شا  الا شرال قشي  أقراق شالية لطديقا قلققق 

 ؟الشطكية، قها يلق لطششرق  أ تصنيف األقراق الشالية لطي إنها شتققرص لطشي 
 

ع وشراء األوراق إذا كان مدير المحفظة مخولا بي يعتمد علل نية المنشأأ وممارسترا السابقة.األمر 
ولكن ل توجد نية للمتاجرأ ول توجد ممارسة سابقة للبيع  ،المالية لمعادلة وموازنة المخاطر في المحفظة

أما إذا  .فتن األوراق المالية عند،ذ تصنيف علل أنرا متوفرأ للبيع، لتحقيق الربا علل المدة القصير
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ية لتحقيق الربا علل المدة القصير فتن األوراق كان مدير المحفظة ينشط في بيع وشراء األوراق المال
  .المالية في المحفظة تصنف علل إنرا محتفظ برا للمتاجرأ

 

 : األصل المرتبط بمثشر األسعارستحقاقالمحتفظ برا حتل اإلالنقدية األصول المالية تعريف  69 .
 
قس ر  01يشطغ  أصطآشتر  سندا  ذا  شع سنقات شرتشطا  ششؤشر أس ار شس ر إصدار يأ  ششرق ال

 ،ستلقاقأشا شتاريخ اإل .ستلقاققال يططا السند أ  دق ات ققائد قشا اإل .شتاريخ الشرال 09السقق 
زائدا  ششطغ إطفال تكشيطآ ي تشد لطي شا إذا كاا  01قيططا السند دق  س ر اإلصدار األصطآ الشالغ 

أشا إذا كاا  .ستلقاقذلا شتاريخ اإلشؤشر أس ار الشقرصة الشلدد يتااقز الشستقى الشقرر ساشقا  ق 
 .شؤشر أس ار األسهم ال يتااقز أق ي ادا الشستقى الشلدد ساشقا  قال يدق  أ  ششطغ إطفال تكشيطآ

ذا تااقز شؤشر أس ار األسهم الشستقى الشلدد قإا ششطغ اإلطفال التكشيطآ ي ادا لاصا ضرا  ،قا 
قشستقاه لند إصدار السند  ستلقاقيخ اإلقآ الفرق شيا شستقى شؤشر أس ار األسهم شتار  0005

النية  لدي )أ(  ششرق قأا ال .أصال  شقسقشا  لطي شستقى شؤشر أس ار األسهم لند اإلصدار األصطآ
تصنيف السند  الششرق ستطي  يها . ستلقاقشالسند لتي تاريخ اإل لتفاظإلاإليااشية قالقدرص لطي ا

 ؟ستلقاقشلتفظ ش  لليا اإل إست شارلطي أن  
 

وتاري   61له دفعة اابتة تدرها  ألن ستحقاقيمكن تصنيف السند علل أنه محتفظ به لحين اإل. نعم
من  61الفقرأ ) ستحقاقبه لحين اإل حتفاظإلأ لديه النية اإليجابية والقدرأ علل ا مشروعاابت وال إستحقاق

أسعار األسرم هو  فتن عنصر مثشر، وعلل كل حال .(92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
من  69الفقرأ خيار شراء غير متصل اتصالا كبيراا بالعقد األساسي ويمكن فصله كمشتقة مابتة بموج  

بين أداأ الدين األساسية  69ويخصص سعر الشراء البالغ . 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وتقاس أداأ ، 4ة للخيار المابت عند الشراء تكون القيمة العادل ،فعلل سبيل الماال .والمشتقة الضمنية

المشمول بالسند  9وفي هذه الحالة فتن الخصم البالغ  .8المبد،ي بسعر  عترافالدين األساسية عند اإل
الفا،ض ( يتم إطفاثه في 8مخصوماا منه القيمة األصلية المسجلة البال ة  61األساسي )األصل البالغ 

 أسلو  سعر الفا،دأ الحقيقي. مالتستععلل مدة عمر السند ب والعجز
 

 المرتبطة بمثشر أسعار الفا،دأ: ستحقاقاإل حتلاألصول المالية المحتفظ برا تعريف  61 .
 

 إست شار اشت أا يصنف لطي أن   إستلقاققذ  تاريخ  ستلقاقها يشكا لسند ذ  دق ة  اشتة قآ اإل
قكاا  ،شطة ششؤشر أس ار سط ة أق سهم، إذا كانت دق ات ققائد السند شرتستلقاقشلتفظ ش  إلي اإل

 ؟ستلقاقشالسند لتي تاريخ اإل لتفاظإللدى الششرق  النية اإليااشية قالقدرص لطي ا
 

ينات  عنراا مشاتقة مابتاة ياتم فصالرا  أسارمفتن دفعات الفا،دأ المرتبطة بمثشر أسعار  ،علل كل حال. نعم
ن . إ(92ر المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام معياااماان  69الفقاارأ ومعالجترااا كمشااتقة بالقيمااة العادلااة )

حيااث يجاا  أن يااتم مباشاارأ  ال يااتم تطبيقراا 92معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام ماان  64الفقاارأ 
( عااان المشاااتقة الضااامنية ساااتحقاقاألصااالي فاااي الااادين األساساااي )الدفعاااة الاابتاااة فاااي اإل ساااتامارفصااال اإل

 .  ر()دفعات الفا،دأ المرتبطة بمثشر األسعا
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 تخفيض التصنيف ال حق لعملية البيع :ستحقاقاألصول المالية المحتفظ برا حتل اإل 64 .
 

طشصدر شا قشا ل ئتشاادراة اإل نتياة لت فيض  ستلقاقشلتفظ ش  لتي اإل إست شارها يؤد  شي  
 ؟قستلقالتي اإلشلتفظ شها ات أ رى إست شار ش لتفاظإلشؤسسة تصنيف التساؤا لقا نية الششرق  ا

 

 ية،تماننخفاض الم ءأ اإلإعلل  ن يكون مثشراا أإن تخفيض التصنيف من المحتمل  .ليس بالضرورأ
ن تراجع الم ءأ مأن البيع النات   يحدد 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام و  .للمصدر

لذل  فرو ل ياير  .92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في للمصدر تد يفي بالشروط  ية،تماناإل
فتن تراجع ، وعلل كل حال .ستحقاقات أخرة حتل اإلتستامار ب حتفاظإلحول نية المشروع في ا تساثلا 

لم يكن  ،كذل . المبد،ي عترافي عند اإل،تمانبالتصنيف اإل يج  أن يكون كبيراا تياساا  ية،تمانالم ءأ اإل
 ستاماري عندما تام المشروع بتصنيف اإل،تمانمن الممكن إلل الحد المعقول توتع تخفيض التصنيف اإل

ي لوحدأ ،تمانوأن تخفيض التصنيف اإل .92معيار لوذل  مراعاأ ل ستحقاقعلل أنه محتفظ به حتل اإل
 ه في ال ال  أمراا إعتبار ضمن طبقة معينة أو ذات تصنيف مماال إلل الطبقة األتل تصنيفاا مباشرأ يمكن 

 خفيض التصنيف مقترناا مع معلومات أخرة توفر دلي ا تأما إذا كان  .وتعه إلل حد معقولتمن الممكن 
 هاماا.في ال ال  يعتبر  ية،تمانة اإل،مفتن انخفاض الم ي ،تمانفي التصنيف اإلعلل وجود تراجع 

 

 : عمليات البيع المسموحة ستحقاقتعريف األصول المالية المحتفظ برا حتل تاري  اإل 65 .
 

شسدشا التريدر قددآ اإلدارص أا  سدتلقاققا الشاليدة الشلدتفظ شهدا لتدي تداريخ اإلهدا يشكدا أا تريدر األصد
 ؟ستلقاقتهدد تصنيف األصقا الشالية األ رى لطي أنها شلتفظ شها لتي تاريخ اإل

 
ياتم فياه  15تطبياق  92نعم، فالت ير في اإلدارأ ليس معرفاا في معيار المحاسبة الادولي فاي القطااع العاام 

ل ترادد تصانيف األصاول المالياة األخارة  ساتحقاقالبنود المحاتفظ براا حتال تااري  اإل عمليات بيع أو نقل
علل الت ير في اإلدارأ، فتن عمليات البياع يمكان  تستجابة. وكستحقاقعلل أنرا محتفظ برا حتل تاري  اإل
 .ستحقاقات حتل تاري  اإلستامار باإل حتفاظأن تطرح مسألة نية اإلدارأ في اإل

 
ن لااادة المنشاااأأ )س( محفظاااة أصاااول مالياااة مصااانفة علااال أنراااا محاااتفظ براااا حتااال تااااري  وللتوضااايا، فااات

. في الفترأ الحالية، وبناءاا علل توجه مجلس اإلدارأ فقد تم استبدال فريق اإلدارأ العلياا. وترغا  ستحقاقاإل
تراتيجية ماان أجاال تنفيااذ اإلساا سااتحقاقاإلدارأ ببيااع جاازء ماان األصااول الماليااة المحااتفظ برااا حتاال تاااري  اإل

الموضوعة والموافق عليرا من تبل اإلدارأ. وبالرغم من أن فريق اإلدارأ الساابق تاد شا ل موتعاه مناذ بداياة 
المنشااأأ ولاام تقاام المنشااأأ )س( باااس عمليااات إعااادأ هيكلااة ر،يسااية ماان تباال، ولكاان البيااع يطاارح مسااألة نيااة 

 .ستحقاقاإل باألصول المالية المتبقية حتل تاري  حتفاظالمنشأأ )س( في اإل
 

لمتطلبات رأس المال  إستجابةالمبيعات : ستحقاقالمحتفظ برا حتل اإل اتستامار تعريف اإل 61 .
 الخاصة بمنشأأ معينة 

  اصة شتططشاتالسططات يشكا أا تض  السططات الشنظشة لطشنقا أق غيرها شا  ،قآ ش ض الشطداا
( من ه)05التطشيق نف يق  ذلا الششرق .شنالا  لطي تقييم الش اطر قآ  تلديدا   الششرق رأسشاا ل

شها لتي ات شلتفظ إست شار إا الششرق  الذ  يشي   92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
قد تفرضها السططة التنظيشية الش تصة  لزيادص كشيرص قآ شتططشات رأع الشاا إستااشة ستلقاقاإل

دقا أا ي ير شالضرقرص  92قآ القطا  ال ام يشكا ل  أا يف ا ذلا ششقاا ش يار الشلاسشة الدقلآ 
ات ست شار قها أا ششي ات اإل .ستلقاقات األ رى لتي اإلست شار شاإل لتفاظتساؤال  لقا نيت  اإل
 ال اف تلديدا  لطششرق شسشا الزيادص الكشيرص قآ شتططشات رأع الشاا  ستلقاقالشلتفظ شها لتي اإل
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صة )أ  شتططشات رأع الشاا التآ تطشق لطي ششرق  قالشفرقضة شا قشا السططة التنظيشية الش ت
 ش ين  قلكا ليع لطي الصنالة شكاشطها( ي ير ش ا هذا الشا؟

 
بأصول مالية أخرة علل أساس إنرا  حتفاظمال هذه المبيعات تخلق شبرة علل نية المشروع اإل، نعم

من  61الفقرأ ط الوارد في إل إذا أمكن إابات أن المبيعات تستوفي الشر ، ستحقاقمحتفظ برا حتل اإل
وهو  ،من حيث إنرا ناتجة عن متطلبات زيادأ رأس المال 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وهو ل يتصف بالتكرار ولم يكن ممكناا للمشروع في األحوال  ،حادث مستقل خار  سيطرأ المشروع
 العادية أن يتوتع حدواه.

 

واتفاتيات إعادأ للقروض  الرهن الضامن: ستحقاقحتفظ برا حتل اإلاألصول المالية المتعريف  61 .
  الشراء )الريبو( واتفاتيات إتراض األوراق المالية

إذا كاا  ستلقاقاإل لتي إست شارش لتفاظال يستطي  الششرق  أا يكقا لدي  قدرص شؤكدص لطي اإل
، قها هذا ي نآ أا سندات ستلقاقالشالآ إلي اإل شاألصا لتفاظش رضا  ل قائق قد تلقا دقا نيت  اإل

الديا التآ كانت قد رهنت لطي سشيا الضشاا أق شي ت إلي قريق   ر ششقاا اتفاقية إلادص شرال 
شها قإا تطا السندات ال يشكا تصنيفها لطي  لترافاإل قاستشر)ريشق( أق لشطية إقراض أقراق شالية 

 ؟ستلقاقإنها شلتفظ شها لتي اإل
 
ل تعتبر تد أعيقت بالضرورأ إذا  ستحقاقبسندات الدين إلل اإل حتفاظع وتدرته علل اإلفتن نية المشرو . ك 

فتن  ،وعلل كل حال .تم رهن تل  السندات أو إنرا موضوع اتفاتية إعادأ شراء أو اتفاتية إتراض أوراق مالية
إذا كان المشروع ل  قستحقااإل حتلبسندات الدين  حتفاظالمشروع ل تكون له النية اإليجابية والقدرأ لإل

 عليرا. السيطرأبتل  السندات أو أن يستعيد حق  حتفاظيتوتع أن يستطيع اإل
 

 " اإلخ ل" :ستحقاقاألصول المالية المحتفظ برا حتل اإلتعريف  68 .
)أ( ششي  ازل كشير شا أصقا شالية شصنفة لطي  يققم الششرق تااقشا  ش  لرقض لطال غير شستدراة 

)أ( شتصنيف أ   الششرق  يققمال  .شناسشة إقتصاديةقذلا ششرقط  ستلقاقا لتي اإلإنها شلتفظ شه
 ي يدقإن  ال  ،قلطي أ  لاا .ستلقاقلقزها ش د الشي  لطي إنها شلتفظ شها لتي اإليأصقا شالية 

ا شه لتفاظلدي  النية لإل يزاان  ال أشلاة  ستلقاقات الشلتفظ شها لتي اإلست شار تصنيف الشتشقآ شا اإل
 ؟92شش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  قالتزم ي)أ( قد رال الششرق  يكقاها  .ستلقاقإلي اإل

 
ونت  عنه عدم  ستحقاقإذا حصل بيع أو تحويل ألكار من جزء بسيط من أصول محتفظ برا حتل اإل. ك 
معيار المحاسبة الدولي في ن من التطبيقات اإلرشادية م 15الفقرأ و  61الفقرأ بالشروط الواردأ في  إلتزام

فتن المتبقي من األصول  ،وبالتالي .فتنه يج  عدم تصنيف أية أدوات في تل  الف،ة 92القطاع العام 
وتسجل  .نرا محتفظ برا للمتاجرأأللبيع أو  متوفرأنرا أيعاد تصنيفرا إما علل  ستحقاقالمحتفظ برا حتل اإل

بموج  عامل كت يير في التصنيف تيتم فيرا البيع أو التحويل و إعادأ التصنيف في الفترأ المحاسبية التي 
معيار المحاسبة الدولي من  61الفقرأ وضا ت .92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  11الفقرأ 

نه يج  مرور سنتين ماليتين علل األتل تبل أن يستطيع المشروع مرأ أخرة أن أ 92في القطاع العام 
 . ستحقاقحتفظ برا حتل اإلينه أة علل يصنف أصول مالي
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 حكمالتصنيف الفرعي ألغراض تطبيق  :ستحقاقاإلالمحتفظ برا حتل  األصول الماليةتعريف  62 .
  "اإلخ ل"
 

ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا  01قآ الفقرص ها يشكا لششرق  تطشيق الشرقط القاردص 
ش ا سندات  ستلقاقا األصقا الشالية الشلتفظ شها لتي اإلششكا شنفصا لطي قئات ش تطفة ش 92

 ؟ديا صادرص شالدقالر األشريكآ قسندات ديا صادرص شاليقرق
 

 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  61في الفقرأ شرط أو حكم )اإلخ ل( الوارد . ك 
ات محتفظ برا حتل إستامار من جزء يتجاوز القدر البسيط أو أعاد تصنيف إذا باع مشروع  .واضا
فتنه ل يستطيع تصنيف أية أصول مالية علل إنرا أصول مالية محتفظ برا حتل  ،ستحقاقاإل
 . ستحقاقاإل

 

عند إعداد البيانات  اإلخ ل: تطبيق أحكام ستحقاقحتل اإلالمحتفظ برا  األصول الماليةتعريف  91 .
 المالية الموحدأ

 
 92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  01الفقرص قآ ط القاردص ها يشكا لششرق  تطشيق الشرق 

شا قشا شركات ش تطفة قآ شاشقلة  ستلقاقلتي اإلششكا شنفصا لطي األصقا الشالية الشلتفظ شها 
ك ا تكقا تطا الشركات قآ الشاشقلة شقاقدص قآ أقطار ش تطفة ذات  ،لطي سشيا الش اا. إقتصادية
 ؟قانقنية شتشاينةق  إقتصاديةشيئات 

 
ذي تيمة بسيطة مصنف علل أنه محتفظ به  إستامارمن  أو إعادأ تصنيف أكارفتذا تام مشروع ببيع . ك 

في البيانات المالية الموحدأ، فتنه ل يستطيع تصنيف أي أصول مالية كأصول مالية محتفظ  ستحقاقحتل اإل
من معيار  61الفقرأ في م تتم مراعاأ الشروط الواردأ ل مافي البيانات المالية الموحدأ  ستحقاقبرا حتل اإل

 .92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 تعريف القروض والذمم المدينة: أداأ حقوق الملكية 96 .
 

هدددا يشكدددا أا يصدددنف الشالدددا أداص لقدددقق الشطكيدددة، ش دددا األسدددهم الششتدددازص، ذات الددددق ات ال اشتدددة أق 
 ينة؟ الشلددص ضشا القرقض قالذشم الشد

 
، وله دفعات إلتزامنعم. إذا كان من الممكن للجرة المصدرأ تسجيل أداأ حقوق الملكية غير المشتقة علل أنرا 

اابتاااة أو محاااددأ ولااايس مساااعرأ فاااي الساااوق النشاااط، فمااان الممكااان أن يصااانفرا المالااا  ضااامن القاااروض والاااذمم 
الفقارأ   19اسابة الادولي فاي القطااع العاام المدينة، شريطة أن يتحقق التعريف خ فاا لذل . وياوفر معياار المح

إرشادات حول تصنيف األداأ المالية علل أنراا  91الفقرأ   91ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  61
أو علل أنرا حقوق ملكية من منظور الجرة المصدرأ لألداأ المالية. فتذا حققت األداأ تعريف أداأ حقاوق  إلتزام

، فاا  يمكاان تصاانيفرا ضاامن القااروض والااذمم 98ار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام الملكيااة بموجاا  معياا
 المدينة من تبل الجرة المصدرأ. 

 

 في البنو  األخرة  : ودا،ع البنو المنشأأتعريف القروض والذمم المدينة  99 . 
 

ا القدي ة )اإليصاا( يكقا دلي ،قأليانا  . قد تقد  الشنقا قدائ  ألاا لدى الشنا الشركز  أق شنقا أ رى
قإا الشنا الشقد  قد ينق  أق ال  ،قال يكقا كذلا أليانا  أ رى، قلتي لق كاا قاشال  لطتداقا ،قاشال  لطتداقا

شا ش يار  01قذشم شدينة كشا قرد قآ الفقرص  ينق  شي  ، قها يشكا تصنيف ش ا هذه القدي ة كقرض
 ؟ 92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
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سواء كان الدليل )اإليصال( تاب ا أو غير المقابلة للتعريف القروض والذمم المدينة، هذه الوديعة  إن مال
ما لم يكن البن  المودع ينوي بيع األداأ فوراا أو علل المدة القصير، وفي هذه الحالة تعتبر ، تابل للتداول

  .الوديعة أداأ مالية للمتاجرأ
 

وات الدين طويلة األجل بسعر فا،دأ اابت أو مت ير بناءاا علل سعر أد المطفأأ:تعريف التكلفة  91 . 
 السوق 

 إلتزامأليانا  يشتر  الششرق  أق يصدر أدقات ديا يطزم قياسها شالتكطفة الشطف ص قال يقاد لطي الشصدر أ  
لطفرق  قها يشكا .قيشكا دق  الفائدص أشا شس ر  اشت أق شس ر شترير .شدق  القيشة األقلية )رأع الشاا(

( أا يتم إطفاله ققرا  لند ستلقاقشهذا الششطغ األساسآ الشدقق  أق الشستطم قشيا الصفر )القيشة قآ اإل
األقلي شررض تلديد التكطفة الشطف ص إذا كاا س ر الفائدص  اشت أق شترير لطي أساع س ر  لترافاإل

 السقق؟
فتنه ل يكون هنا  إطفاء للفرق بين  ،(فحيث أنه ل توجد دفعات من المبلغ األساسي )رأس المال ك .

وحيث أن دفعات  .أو مت ير حس  سعر السوق المبلغ األساسي ومبلغ اإلطفاء إذا كان سعر الفا،دأ اابتاا 
فتن التكلفة المطفأأ )أي القيمة  ،الفوا،د اابتة أو حس  سعر السوق ولن تدفع سنوياا علل مدة العمر

الفقرأ لمستقبلية بسعر فا،دأ فعلي، تساوي القيمة األساسية في كل فترأ )الحالية لسلسلة الدفعات النقدية ا
 .(92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  61

 

 صسعر فا،دأ متناتذات تعريف التكلفة المطفأأ: أدوات الدين طويلة األجل  94 . 
 

شرقر الزشا قها تكقا التكطفة ش   فإذا كاا س ر الفائدص الشذكقر لطي أداص ديا طقيطة األاا يتناق
 الشطف ص شساقية لطقيشة األساسية )رأع الشاا ( قآ كا قترص؟

  

فعلل  .فتن بعض أو جميع دفعات الفوا،د هي تسديد للمبلغ األساسي ،إتتصاديةفمن وجرة نظر . ك 
في  .ألول عشر سنوات وصفر% في الفترات ال حقة %61يمكن أن يكون سعر الفا،دأ  ،سبيل الماال
 تستخداميتم إطفاء المبلغ األساسي ليصل إلل الصفر علل مدة السنوات العشر األولل ب ،هذه الحالة

ة لألن القيمة الحالية لسلسسنوية ألن جزءاا من الفوا،د المدفوعة تمال دفعات  ،أسلو  الفا،دأ الفعلية
يد من الدفعات ال حقة للمبلغ الدفعات النقدية المستقبلية للفترات ال حقة هي صفر )أي ل وجود للمز 

 األساسي أو للفا،دأ في الفترات ال حقة(.  
 

 ماليال األصلماال علل احتسا  التكلفة المطفأأ:  95 .
 

شلدد ياا قياسها  إستلقاقإا األصقا الشالية الشست ناص شا تقدير القيشة ال ادلة قلها تاريخ 
 ؟ صقكيف يتم قياع التكطفة الشطف، شالتكطفة الشطف ص

 

أسلو  سعر  تستخدامتقاس التكلفة المطفأأ ب، 92بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وأن سعر الفا،دأ الم زم لألداأ المالية هو السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية  .الفا،دأ الحقيقي

التالي( إلل القيمة المسجلة الصافية المرتبطة باألداأ المالية )عبر ص حياترا أو بتاري  إعادأ التسعير 
 المبد،ي، ويتضمن الحتسا  جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة. عترافعند اإل

 

خماس سانوات وذلا  بقيمتراا العادلاة البال اة  راإساتحقاتأداأ دين باتي علال  اشترةالبن  )أ(  :إليضاح ذل 
وتعطاال فا،اادأ بسااعر  6951المبلااغ األساسااي لااألداأ وأن  .جااراء العمليااة(إ)بمااا فااي ذلاا  تكاااليف  6.111
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 6614 92 لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو إرشادات التنفيذ ل

 

. يحااااادد العقاااااد أيضااااااا أن (لكااااال سااااانة 52 = %4.1 × 6.951بالما،اااااة يااااادفع سااااانوياا ) 4.1اابااااات تااااادره 
للمستقرض خياراا بالدفع المسبق لألداأ وعادم إيقااع أي عقوباة علال الادفعات المسابقة. وفاي البداياة، تتوتاع 

 فع المسبق. المنشأأ أن ل يقوم المستقرض بالد
 

ويمكن بيان أنه من أجل تخصيص دفعات الفا،دأ والخصم المبد،ي عبر مدأ أداأ الدين بسعر اابت  
ويعطي الجدول أدناه معلومات عن التكلفة ، سنوياا %61علل القيمة المسجلة فتنه يج  تراكمرا بنسبة 

يراد الفا،دأ والتدفقات النقدية ألداأ الدين في كل فترأ  ،المطفأأ  محاسبية.واا
 

 ج( – ا + أ = د)
التكطفة الشطف ص 
 شنهاية السنة

 )ج(
 التدققات النقدية

( %01×  أ = )ا
 اإليراد شا الفقائد

 )أ(
القيشة الشطف ص شداية 

 السنة

 السنة

6.146 52 611 6.111 91×1 

6.181 52 614 6.146 91×6 

6.611 52 612 6.181 91×9 

6.621 52 661 6.611 91×1 

- 6.951 + 52 662 6.621 91×4 
 

تامات المنشاأأ بتعاديل تقاديراترا للتادفقات النقدياة. فاتن المنشاأأ تتوتاع باأن  9×91في الياوم األول مان عاام 
سااايدفع فاااي نراياااة العاااام  %51و بااااتي المبلاااغ  9×91مااان المبلاااغ سااايدفع مقااادماا فاااي نراياااة العاااام  51%
مان التطبيقاات اإلرشاادية،  91الفقارأ  92عاام . بما يتفق مع معيار المحاسابة الادولي فاي القطااع ال4×91

. وتام حساا  المبلاغ الاذي تام تعديلاه مان خا ل خصام 91x9تم تعاديل الرصايد الفتتااحي ألداأ الادين فاي 
سااعر الفا،اادأ الفعلااي األصاالي  تسااتخداموالساانوات ال حقااة ب 91x9المبلااغ الااذي تتوتااع المنشااأأ اساات مه فااي 

وحادأ عملاة. وياتم تساجيل تعاديل  6618بقيمة  91x9حي جديد في (. ويثدي هذا إلل رصيد افتتا61%)
. ويقاادم 91x9وحادأ عملااة( فااي حسااا  الفاا،ض أو العجااز فااي  6.181 -6.618وحاادأ عملااة ) 59تيماة 

الجدول أدناه معلوماات حاول التكلفاة المطفاأأ ودخال الفا،ادأ والتادفقات النقدياة كماا مان الممكان تعاديلرا ماع 
 ت ير في التقدير. ال عتباراألخذ بعين اإل
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 ج( – ا + أ = د) 
التكطفة الشطف ص 
 شنهاية السنة

 )ج(
 التدققات النقدية

( %01×  أ = )ا
 اإليراد شا الفقائد

 )أ(
القيشة الشطف ص شداية 

 السنة

 السنة

6.146 52 611 6.111 91×1 

6.181 52 614 6.146 91×6 

518 295+52 664 6.181+59 91×9 

525 11 51 518 91×1 

- 195+ 11 11 525 91×4 
 

علل سبيل الماال فتن الخسارأ الناتجة عن التخفيض  91×9فتذا تم تخفيض أداأ الدين بنراية العام 
النقدية المستقبلية المتوتعة  للتدفقات( والقيمة الحالية 6.611تحتس  بالفرق بين القيمة المسجلة )

 .(%61مخصومة بسعر الفا،دأ الحقيقي األصلي )
 

 أدوات الدين ذات دفعات الفوا،د المتدرجة :مطفأأالتكلفة ماال علل حسا  ال 91 .
 

أليانا  يققم الششرق  ششرال أق إصدار أدقات ديا شس ر قائدص شلدد شسشقا  قيزداد أق ينقف شاستشرار 
قإذا كانت هناا أداص ديا شفائدص شتدراة قدقا قاقد . )شس ر قائدص شتدرج(  الا لشر أداص الديا

قها تكقا تكطفة  00951تشطغ  ستلقاققلها قيشة لند اإل 00951قة شندشاة شصدرص شس ر ششت
 قآ كا قترص شا الفترات التآ تصدر لنها تقارير  الا شدص األداص؟ 00951اإلطفال تساق  

 

فتن المشروع يستعمل أسلو   ستحقاقبالرغم من عدم وجود فرق بين القيمة األولية والقيمة عند اإل. ك 
الفا،دأ الفعلي لتخصيص دفعات الفا،دأ خ ل مدأ أداأ الدين للوصول إلل حصيلة مساوية في  سعر
معيار المحاسبة الدولي في القطاع من  61الفقرأ أي سعر فا،دأ اابت علل المبلغ المرّحل ) ستحقاقاإل

 (.92العام 
 

  الفا،اادأ الفعااال ألداأ مااع أساالو  تسااتخدامالماااال التااالي يوضااا كيااف تااتم عمليااة حسااا  التكلفااة المطفااأأ ب
   الفتراض سلفاا بأن سعر الفا،دأ ينخفض أو يرتفع خ ل عمر األداأ ) بسعر فا،دأ متدر (.

 

القيماااة األصااالية )رأس الماااال( هاااي  .6.951أصااادر المشاااروع أ أداأ ديااان بساااعر ، 9111 ينااااير 6بتااااري  
لفا،دأ محادد فاي اتفاتياة الادين كنسابة سعر ا. 9114 ديسمبر 16وأداأ الدين تستحق الدفع بتاري   6.951

 %61، (611) 9116لعاااام  %8، (15) 9111لعاااام  %1م،وياااة مااان رأس الماااال علااال النحاااو التاااالي: 
فااي هااذه الحالااة فااتن  .(915) 9114لعااام  %61.4و( 651) 9111لعااام  %69 ،(695) 9119لعااام 

يعاااد تخصاايص  فااي كاال فتاارأ. %61سااعر الفا،اادأ الااذي يحقااق بالضاابط الاادفعات النقديااة المسااتقبلية هااو 
دفعاات الفا،ادأ النقدياة علاال مادأ أداأ الادين ب ارض تحديااد التكلفاة المطفاأأ، وفاي كاال فتارأ ياتم ضار  تكلفااة 

ذا دفعات أي  %61اإلطفاء في كل فترأ بسعر الفا،دأ الفعلي البالغ  ويضاف النات  إلل التكلفاة المطفاأأ، واا
 تكون التكلفة المطفأأ لكل فترأ كما يلي: ،رتم النات ، وعليهمبالغ نقدية خ ل الفترأ فتنرا تخصم من ال

 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 

 6611 92 لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو إرشادات التنفيذ ل

 

 (أ) السنة
 التكطفة الشطف ص

 شداية ال ام

 (ا)
 %01× أ

 الفائدص الش طنة

 (ج)
 التدققات النقدية

 (د)
 التكطفة الشطف ص
 شنهاية ال ام

91×1 6.951 695 15 6.111 
91×6 6.111 611 611 6.111 
91×9 6.111 611 695 6.118 
91×1 6.118 614 651 6.199 
91×4 6.199 611 6.951 + 915 - 

 

 عدم وجود سوق اابتة محددأ  ":األسلو  المنتظم"عقود  91 .
 

شالآ أا ي تشر لقد "أسطقا شنتظم" إذا لم تكا هناا سقق  اشتة شلددص  أصاها يشكا ل قد شرال 
 ؟لطشتاارص شش ا هذا ال قد

إلل الشروط التي تتطل  تسليم  92حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الممن  61. تشير الفقرأ نعم
 .والعرف في السوق المعني التفاقضمن اإلطار الزمني المحدد بصفة عامة بموج  النظام أو  األصل

ل ينحصر ، 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  61الفقرأ في  استعملن السوق كما أو 
البي،ة التي يتم فيرا في  ،بل أن يعني .ي أو سوق منتظم خار  السوق الرسميسرم رسمأبسوق تداول 
وأن اإلطار الزمني المقبول هو الفترأ المعقولة والمطلوبة في المعتاد ليقوم  .المالي األصلالمعتاد تداول 

عداد وتنفيذ مستندات إتمام الصفقة.  األطراف بالعملية واا
 .ن يكون الساحة العامةأألسرم يمكن ت الخاصة لاإلصدارافتن سوق ، علل سبيل الماال

 

 ة يالعقود المستقبل المنتظم:عقود األسلو   98 .
 

ط اشة  الا ط الشصدرص ل أسهمالششرق  أ ا ج د ا قآ لقد شستقشطآ لشرال شطيقا سهم شا 
 .ةقال قد هق شا ألد األقراد قهق ليع شا ال ققد الشتداقلة قآ الشقرص .لكا سهم 01شهريا شس ر 

 01دق  لطاهة الشناظرص يستطم األسهم استالشا  ق طيا  قأا يقيتططا ال قد شا الششرق  أ ا ج أا 
 .سهم يقشيا   0110111يتم تداقلها قآ سقق أسهم لاشة نشيط شش دا ط قأا أسهم  .شطيقا نقدا  

 قها ال قد الشستقشطآ ي تشر لقد أسطقا شنتظم؟  .أيام 0قأا شده التسطيم الشنتظم هآ 
  

والعرف في  التفاقهذا العقد كمشتقة ألنه يتم تسديده بالطريقة المقررأ بالتشريع أو  إعتباريج  . ك 
 مكان السوق المعني. 

 

  ؟التسديد المعتادأ الواجبة التطبيق شروطما هي  المنتظم:عقود األسلو   92 .
 

شا تالف  ةديد ش تطفالتسقشرقط  ،إذا كانت أسهم الششرق  يتم تداقلها قآ أك ر شا سقق نشط
يتم تطشيقها لتقييم شا إذا كاا شلق لقد شا لققد شرال تطا الشرقط األسقاق النشطة الشت ددص، ق   

 األسهم هق شا لققد األسطقا الشنتظم؟
  

 النصوص المطبقة في السوق الذي يتم فيه الشراء فع ا. 
  

في بورصة المدرجة شروع أ     مليون سرم من أسرم الم و ي اشترة هـوإليضاح ذل : المشروع 
. يد العقد بعد ستة أيام عملدعلل سبيل الماال، وتاري  تس. األوراق المالية األمريكية من خ ل وسيط
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 .أيام عمل 1والمتاجرأ باألوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية في البورصات يتم في المعتاد خ ل 
عمل فتنرا ل تنطبق عليرا اإلعفاء كصفقة أسرم  ،وحيث أن الصفقة يتم تسديدها خ ل ستة أيام

 باألسلو  المنتظم. 
  

أتم الصفقة لدة بورصة أجنبية يكون التسديد المعتاد فيرا خ ل ستة و ي  هـلو أن المشروع  ،إل أنه
 فتن العقد ينطبق عليه اإلعفاء كصفقة أسرم باألسلو  المنتظم.  ،أيام عمل

 

 عقد خيار شراء شراء من خ ل  أسرمراء عقود األسلو  المنتظم: ش 11 .
 

الششرق  ال اصة شسهم األسهم شا  011تسش  ششرال  اش شتر   يار شرال قآ سقق ليالششرق  أ 
ا شارع الششرق  أ لق  إذق .لكا سهم 011 ة التالية شس ر ال األشهر ال شا قآ أ  ققت ق    هـ

 .لطت طيشات أق االتفاقيات قآ سقق ال يارات يقشا  لتسديد ال شطية طشقا   01يكقا أشاش  ، قآ ال يار
قها شرال  .قآ سقق لاشة نشط  تططا التسديد  الا  ال ة أيامق    هـقيتم تداقا أسهم ششرق  

 األسهم شا  الا ششارسة ال يار ي تشر شرال أسهم شاألسطقا الشنتظم؟ 
 

ولذل  فبعد ممارسة الخيار ل  ،تفي سوق الخيارا والتفاتياتإن تسديد الخيار تحكمه التعليمات . نعم
يوماا يعتبر عملية األسلو   64ه كمشتقة ألن التسديد من خ ل تسليم األسرم خ ل إعتبار يمكن 
 المنتظم.

 
ل اء اإل عترافاإل 16 . محاسبة تاري  المتاجرأ أو محاسبة تاري   تستخدامبالمالية  اتلتزامباإل عترافواا

 التسديد
 

لرال اإل لترافألكاشا   اصة تت طق شاإل 92لدقلآ قآ القطا  ال ام يتضشا ش يار الشلاسشة ا  لترافقا 
ها هذه األلكام تنطشق  .شلاسشة تاريخ الشتاارص أق شلاسشة تاريخ التسديد إست شااششاألصقا الشالية 

ات القدائ  إلتزاشش ا ش اشالت  ،ات شاليةإلتزاشلطي الت اشا شاألدقات الشالية الشصنفة لطي إنها 
 ؟الشتاارص اتلتزاشا  ق 
 

ل يتضامن أي متطلباات معيناة تتعلاق بمحاسابة تااري   92معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام . ك 
فاااتن . ات مالياااةتلتزاماااالمتاااجرأ أو محاسااابة تااااري  التساااديد فاااي حالاااة التعاماال بااااألدوات المالياااة المصااانفة ك

ل ااااء اإل عتااارافالمتطلباااات العاماااة لإل مااان معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي  68فاااي الفقااارأ الاااواردأ  عتااارافواا
. هااي الواجبااة التطبيااق 92ماان معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  46الفقاارأ و  92القطاااع العااام 

ات المالياة يعتارف براا لتزاماعلال أن اإل 92معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام من  61الفقرأ نص ت
وماال هاذه العقاود ل  .روع طرفااا فاي الشاروط التعاتدياة المتعلقاة بااألداأ(في التاري  )الاذي يصابا فياه المشا

يعترف برا فاي المعتااد إل إذا تاام أحاد األطاراف بالتنفياذ أو أن العقاد هاو عقاد مابات )مشاتق( غيار معفال 
معياار المحاسابة الادولي فاي مان  46الفقارأ ، أماا 92من أحكام معيار المحاسبة الادولي فاي القطااع العاام 

برااا عنااد الوفاااء برااا تماماااا فقااط أي  عتاارافات الماليااة يل اال اإللتزاماانص علاال أن اإلتااف 92لقطاااع العااام ا
 عندما يتم اإلبراء منرا أو إل ا،را أو انتراء مفعولرا.
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 القسم ج: الششتقات الضشنية 
 

 الضمنية: فصل أداأ الدين األساسية  اتالمشتق 6 .
 

ت  يارا ( لا أداص ديا أساسية، قكيف يكقا الت رف لطي شرقط ا ششتقة ش شتة )ليسصإذا شا أريد ق
ها يشكا أا تكقا أداص الديا األساسآ ، أداص الديا األساسآ قالششتقة الضشنية؟ لطي سشيا الش اا

 ؟شترير أق أداص ذات قسيشة قيشتها صفرقائدص أداص ذات س ر قائدص  اشت أق أداص ذات س ر 
  

 .تعكس الشروط الجوهرية الصريحة والضمنية لألداأ المنوعة )المجمعة( إن شروط أداأ الدين األساسية
ذا لم تكن هنا  شروط ضمنية أو صريحة فتن المشروع يكون له حكمه الخاص علل الشروط وعلل  .واا

فتن المشروع تد ل يتعرف علل عنصر غير محدد أو تضع شروط أداأ الدين األساسي بكيفية  ،كل حال
 ،قة الضمنية التي هي أساساا غير موجودأ بوضوح في المشتقة المنوعة )المجمعة(تثدي إلل فصل المشت

إذا كانت هنا  أداأ دين مدترا  ،فعلل سبيل الماال .ل تستطيع خلق تدفق نقدي ل وجود له ،أي أنرا
عند سنوياا ومبلغ أساسي )رأسمال( يستحق الدفع  41.111خمس سنوات لرا دفعات فوا،د اابتة تدرها 

مضروباا في الت ير في مثشر أسعار األسرم فتنه سيكون من غير  6.111.111ويبلغ  ستحقاقاإل
المناس  التعرف علل عقد سعر فا،دأ أساسي عا،م ومبادلة حقوق ملكية مابتة ذات سعر فا،دأ عا،م بدلا 

ذات سعر وفي ذل  الماال فتن العقد األساسي هو أداأ دين  .من التعرف علل سعر فا،دأ أساسي اابت
سنوياا ألنه ل توجد تدفقات نقدية سعر الفا،دأ العا،م في األداأ المنوعة  41.111فا،دأ اابت ينت  عنرا 

 )المجمعة(. 
 

التي ليست خياراا مال عقد أجل أو مبادلة يج  تحديدها  ،فتن شروط المشتقة الضمنية، ع وأ علل ذل 
 .العادلة صفراا عند إنشاء األداأ المنوعة )المجمعة(بحيث تثدي إلل أن المشتقة الضمنية تكون تيمترا 

ذا ما سما بفصل المشتقات الضمنية ال ير  وذل  بشروطرا فتنه يمكن تفكي  األداأ المنوعة خيارية، واا
ن أمن خ ل  ،)المجمعة( إلل عدد غير محدود من تجمعات أدوات الدين األساسية والمشتقات الضمنية

أو عدم تماال اتتراض مربا المشتقات الضمنية ذات الشروط التي تخلق  يتم )علل سبيل الماال( فصل
ولذل  فمن غير المناس  فصل  .أو التعرض لمخاطر غير موجودأ أساساا في األداأ المنوعة )المجمعة(

 .بشروط تثدي إلل تيمة عادلة عدا الصفر عند إنشاء األداأ المنوعة )المجمعة( خياريةمشتقة مابتة غير 
 يد شروط المشتقة الضمنية يبنل علل الظروف القا،مة عند إصدار األداأ المالية. وأن تحد

 

 فصل حق الخيار المابت  :المشتقات الضمنية 9 .
 

أا شرقط الششتقة الضشنية غير ال يارية ياا قض ها شليث  0ج.لطي السؤاا  ستااشةاال قآ اإل
الششدئآ شاألداص الشنقلة  لترافا  شتاريخ اإلتؤد  إلي أا تكقا القيشة ال ادلة لطششتقة الضشنية صفر 

ها ياا قض  شرقط ال يار الش شت ششكا ، قلند قصا الششتقة الضشنية غير ال يارية .)الشاش ة(
يؤد  شالششتقة الضشنية إشا إلي أا تكقا قيشة لادلة تساق  صفرا  أق قيشة لقيقية تشطغ صفرا  )أ  

 ؟الشنقلة )الشاش ة( شالس ر الاار ( لند شداية إنشال األداص
 

لألداأ المنوعة )المجمعة( ذات المشتقة الضمنية الخيارية )المبنية علل خيار(  التتصاديفالسلو  . ك 
فتن  ،لذل  .يعتمد بشكل حاسم علل سعر تنفيذ الخيار المحدد لخاصية الخيار كما هو موضا أدناه
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صفة بيع أو شراء أو سقف أعلل أو حد فصل المشتقة الضمنية المبنية علل خيار )بما في ذل  أي 
أدنل أو تحديد حد أعلل أو أدنل أو تبادل في صفات األداأ المنوعة( يج  أن يبنل علل الشروط 

فتن المشتقة الضمنية ليس بالضرورأ أن  ،ونتيجة لذل  .المبينة لصفة الخيار والمواقة في األداأ المنوعة
 باألداأ المنوعة.  عترافل الصفر وتت اإليكون لرا تيمة عادلة أو تيمة حقيقية تعاد

 

ذا طل  من مشروع التحقق من شروط المشتقة الضمنية المبنية علل حق خيار من أجل الحصول  واا
فتن السعر الحقيقي عموماا يج  تحديده بحيث يكون  ،علل سعر عادل يعادل الصفر للمشتقة الضمنية

 ،إل أنه .ممارسة صفة الخيار احتماليستبعد تماماا وهذا يعني أن  .الخيار غير مربا بشكل غير محدود
 ،احتمال ممارسة صفة الخيار في األداأ المجمعة هو عموماا ليس مستبعداا تماماا )ليس صفراا( ألننظراا 

المحتمل لألداأ المجمعة أن نفترض أن القيمة العادلة المبد،ية  التتصاديفتنه مما ل ينسجم مع السلو  
إذا طل  من المشروع التحقق من شروط مشتقة مابتة مبنية علل خيار من أجل  ،بالمالو  .تساوي صفراا 

الوصول إلل تيمة حقيقية للمشتقة الضمنية تساوي صفراا، فتن السعر الفعلي يج  افتراض أنه يساوي 
ون فقط باألداأ المجمعة، وفي هذه الحالة فتن القيمة العادلة للخيار ستتك عترافإلالمت ير الضمني عند ا

ل ينسجم مع السلو   الفتراضمن القيمة الزمنية واحتمال ارتفاعرا مستقب ا، وعلل كل حال فتن هذا 
المحتمل لألداأ المجمعة بما في ذل  احتمال ممارسة صفة الخيار إل إذا كان السعر  التتصادي

 داأ المجمعة. المبد،ي باأل عترافالحقيقي المتفق عليه يساوي سعر المت ير الضمني عند اإل
 

للمشااتقة الضاامنية المبنيااة علاال الخيااار هااي أساساااا تختلااف عاان المشااتقة الضاامنية  تتصاااديةإن الطبيعااة اإل
شااروط العقااد اآلجاال تقتضااي أنااه  ألن ،المنيااة علاال عقااد أجاال )ويشاامل ذلاا  العقااود األصاالية والمقايضااات(

ألسااس الضامني والساعر اآلجال، سيكون هنا  فاي تااري  معاين عمال دفعاة مبنياة علال الفارق باين ساعر ا
الدفعااة التااي تبناال علاال الفاارق بااين سااعر األساااس الضاامني والسااعر الحقيقااي  أنبينمااا شااروط الخيااار هااي 

للخيااار تااد تتحقااق وتااد ل تتحقااق اعتماااداا علاال الع تااة بااين السااعر المتفااق عليااه وسااعر األساااس الضاامني 
سعر الحقيقي لمشتقة مابتة مبنية علال حاق خياار وذل  في تاري  محدد في المستقبل، ولذل  فتن تعديل ال

ي ياار طبيعااة األداأ المنوعااة، فماان ناحيااة إذا كاناات شااروط مشااتقة مابتااة مبنيااة علاال حااق خيااار ضاامن أداأ 
دين أساسية تد حددت بحيث ينت  عنرا تيمة عادلة بأي مبلغ عدا الصافر عناد إنشااء األداأ المجمعاة فاتن 

، فتناه لايس مان 6 .أو إتراضااا، وبالتاالي، وكماا نوتشات فاي الساثال  اضااا اتتر ذل  المبلغ هاو أساسااا يماال 
المناساا  فصاال المشاااتقة الضاامنية غيااار المبنيااة علااال حااق خيااار والمتضااامنة فااي أداأ ديااان ر،يسااية وذلااا  

 باألداأ المجمعة.  عترافبشروط تثدي إلل تيمة عادلة خ ف الصفر بتاري  اإل
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 للتحويل ند القابل محاسبة الس الضمنية:المشتقات  1 .
 

إلي أسهم  ستلقاقشالآ( قاشا لطتلقيا قشا اإل أصاقآ سند ) ست شارلإلشا هآ الش الاة الشلاسشية 
 قآ الششرق  الشصدر أق ششرق    ر؟

 

محتفظ به  تستاماركل يمكن بصفة عامة تصنيفه  ستحقاقفي سند تابل للتحويل تبل اإل ستامارإن اإل
في التحويل إلل أسرم حقوق الملكية تبل __  ل ينسجم مع خاصية الحق ألن ذل  ستحقاقلتاري  اإل

 . ستحقاقاإل
 

مالي جاهزأ للبيع شريطة أن ل يكون تد تم  كأصلللتحويل يمكن تصنيفه  لفي سند تاب ستامارإن اإل
 .مابتةفتن خيار التحويل إلل حقوق ملكية هو مشتقة  .شراثها ألغراض المتاجرأ

 

في صافي األصول/ حقوق ند علل أنه جاهز للبيع واعترف بت يرات القيمة العادلة إذا تم تصنيف الس
إلل حين بيع السند، فتنه يتم بصفة عامة فصل خيار التحويل إلل حقوق ملكية )المشتقة  الملكية

 .ويجرة توزيع المبلغ المدفوع لقاء السند بين سند الدين بدون خيار التحويل وبين خيار .الضمنية(
برا في  عترافيل إلل حق ملكيه، والت يرات في القيمة العادلة لخيار التحويل إلل حق ملكية يتم اإلالتحو 

 ما لم يكن الخيار هو جزء من ع تة مقايضة تدفق نقدي.  الفا،ض أو العجز
  

، فتنه ل الفا،ض أو العجزإذا سجل السند بالقيمة العادلة مع إظرار الت يرات في القيمة العادلة في 
 يسما بفصل المشتقة الضمنية علل السند األساسي. 

 

 المشتقات الضمنية: حوافز حقوق الملكية 4 .
 

إذا قام الشقترض أق الاهات الشقرضة لطي شن  قرقض ذات ش اطر، تقاقق  ،قآ ش ض اللاالت
 االش اطر يلق له إست شاراهة قآ شقرصة أقراق شالية قإا   لندشا يققم الشقترض شإدراج أسهش

شاانا  أق شس ر شن فض ادا  )لاقز( إضاقة إلي تسديد إشا لصقا لطي أسهم شا أسهم الشقترض ال
قنتياة ل اصية اللاقز قإا الفائدص لطي القرض ال انق  تكقا أقا ششا ياا  .أصا القرض قالفقائد

يرات قآ قإذا اقترضنا أا القرض ال انق  لم يتم قياس  شالقيشة ال ادلة قلصقا تري .شدقا ذلا اللاقز
ش يار الشلاسشة الدقلآ )ج( شا 09الفقرص القيشة ال ادلة الش طا لنها قآ لساا الفائض أق ال از )

ها )لاقز( لققق الشطكية ينطشق لطي  ت ريف الششتقة الضشنية لتي لق كاا ، (92قآ القطا  ال ام 
 ؟شلتشال  قشتققفا  لطي األدراج الشستقشطآ ألسهم الشقترض

  

للعا،ااااد علاااال حقااااوق الملكيااااة ل تاااارتبط كايااااراا بالمخاااااطر  تتصاااااديةطر والخصااااا،ص اإلفااااتن المخااااا. نعاااام
معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع )أ( مااان  69الفقااارأ ألداأ الااادين األساساااية ) تتصااااديةوالخصاااا،ص اإل

 تت يار تبعاااا لت يار أسااعار هإن حاافز حقااوق الملكياة ينطبااق علياه تعريااف المشاتقة، ألن لاه تيماا. (92العاام 
ناه ياتم تساديده فاي تااري  ، الصاافي المباد،ي ساتاماروأنه ل يلزماه أو يلزماه تليال مان اإل، أسرم المقترض واا

إن حاااافز . (92معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام )أ( مااان 61) ( والفقااارأ 69الفقااارأ مساااتقبلي )
تاااف علااال اإلدرا  حقاااوق الملكياااة ينطباااق علياااه تعرياااف المشاااتقة حتااال لاااو كاااان حاااق اسااات م األسااارم متو 

معياار المحاسابة الادولي فااي مان التطبيقاات اإلرشاادية ماان  96الفقاارأ نص تاالمساتقبلي ألسارم المقتارض، و 
علاال أن المشااتقة تااد تتطلاا  دفااع مبلااغ ااباات نتيجااة لحااادث مسااتقبلي مااا وأن المبلااغ ل  92القطاااع العااام 
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ن خاصية حاافز حقاوق الملكياة مشاابرة لماال  هاذه المشاتقة فيماا عادا إنراا ل تعطاي يرتبط بقيمة اسمية، واا
نما حق خيار إذا تحقق الحادث المستقبلي  .  الحق بدفع مبلغ اابت واا

 

 المشتقات الضمنية: عقد الدين أو حق الملكية األساسي 5 .
 

 0110111 شع سنقات إصدارها الششرق  ا شقيشة أساسية قئة الششرق  أ يشترى أداص ديا 
سيستسطم الششرق  أ شا الششرق  ا  ستلقاقلند اإل .ششرق  جششؤشر أس ار أسهم ال شرتشطة

سهم شا  010111شنها الترير قآ القيشة ال ادلة ل دد  القيشة األساسية شضاقا  إليها أق شطرقلا  
ال يققم الششرق  ا شدق  أية ششالغ ققائد . 001سهم لاليا  هق الا س ر . إأسهم الششرق  ج

طشي ، شتققرص ليققم الششرق  أ شتصنيف أداص الديا ش نها . 001110111شنفصطة، قس ر الشرال هق 
قآ لققق أصقل  الشالية الش دص لطشي  ق ظهر قآ لققق الشطكية الفائض أق ال از يأا سياست  قشا 

ا األداص هآ أداص شنقلة شها ششتقة ش شتة ألا الششطغ األصطآ شرتشط ش الششرق  أ الشطكية. يفص  
أداص ديا ألغراض قصا  أمي تشر ال قد األساسآ أداص لققق شطكية ها . أس ار األسهمششؤشر 

  ؟الششتقة الضشنية
 

ل ينطباق علياه تعرياف أداأ حقاوق  إساتحقاقإن العقد األساسي هاو أداأ ديان ألن األداأ المنوعاة لراا تااري  
هاو . 98لي مان معياار المحاسابة الادو  64والفقارأ  98معيار المحاسبة الادولي من  2الفقرأ الملكية حس  

هكاذا فعناد التعامال ماع األداأ األساساية يقاوم المشاروع أ بأخاذ و  .يعامل كأداأ ديان ذات تسامه تيمتراا صافر
لمدأ خمس سنوات مستخدماا سعر الصرف السا،د فاي الساوق عناد  6.111.111ية علل مبلغ إعتبار فوا،د 
وذلا  مان أجال الوصاول إلال تيماة قا،مة علل خيار الالمبد،ي. يتم فصل المشتقة الضمنية غير  عترافاإل

 (.  6 . السثال أنظرعادلة أولية تدرها صفر )
 

 المشتقات الضمنية: األدوات المركبة 1 .
 

ققآ . سنقات أصدرها الششرق  ا 5شتر ( أداص ديا ذات قائدص ش ققة قذات أاا يتشطا )يالششرق  أ 
تها  شع سنقات الفائدص د ا ش  الشنا ج قآ اتفاقية ششادلة أس ار صرف شدي ،الققت نفس 

 تشر أا اندشاج أداص الديا ش  اتفاقية الششادلة يشكا يقالششرق  أ  .الشقشقضة  اشتة قالشدققلة شتريرص
ألا  ستلقاقلإليلتفظ ش   ،إست شارأداص شركشة ذات س ر قائدص  اشت قيصنف تطا األداص لطي أنها 

 يتي  الششرق  أ أا الشلاسشة لطيق  .ستلقاقاإل شها لليا لتفاظالقدرص لطي اإلق لدي  النية اإليااشية 
ش يار )أ( شا التطشيقات اإلرشادية شا  00الفقرص غير شناسا ألا  شرالششادلة ششكا شستقا هق أ

ططا تصنيف الششتقة الضشنية ش  أداتها األساسية إذا كانت ت 92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
إلي ترير ششطغ الفائدص التآ كاا يشكا دق ها أق استالشها لا الششتقة شرتشطة شس ر قائدص ششا يؤد  

 لقد الديا األساسآ قها تلطيا الششرق  صلي ؟ 
  

ومن غير  .ن أدوات المشتقة الضمنية هي شروط يتم إدخالرا في العقود األساسية غير المشتقةإك . 
ألغراض تطبيق محاسبياا"(  ت المركبةاألدوا)" الم ،م معاملة أداتين ماليتين أو أكار كأداأ مالية مجمعة

لية شروطرا وأحوالرا الخاصة برا افلكل من األدوات الم. 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ا منفصلتين مالمبادلة يتم تصنيفر واتفاتيةفتن أداأ  ،لذل  .ويمكن تحويلرا أو تسديدها بشكل مستقل

ن العمليات المصر . إحداهما عن األخرة في القسم وفة هنا تختلف عن العمليات التي سبق بحارا واا
 عدا مبادلة أسعار الصرف الحاصلة.  يجوهر مطل  والتي ل يوجد لرا ، 5 .
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 المشتقات الضمنية: عقود البيع والشراء بالعم ت األجنبية 1 .
 

، ال قدطراف لكا شا أالشست شطة ال شطة القظيفية نف لقد تقريد لطي الدق  ش شطة غير ال شطة )أ( ي
ق)ج( ال شطة الشست شطة لادص  ق)ا( ال شطة التآ تست شا لادص لتس ير الشنتج قآ األسقاق ال الشية،

ليث ت  ذ كا لشطية شكانها.  األصطية قتصاديةقآ الشيئة اإلقآ ال ققد لشي  أق شرال شنقد غير شالية 
 ؟ 92ة الدقلآ قآ القطا  ال ام قها ي تشر أا هناا ششتقة ش شتة ياا قصطها طشقا  لش يار الشلاسش

  

وتااد اعتمااد العقااد سااعراا  .تعاتااد مشااروع نرويجااي علاال بيااع بتاارول لمشااروع فااي فرنسااا :إليضاااح ذلاا . نعاام
رغاام أن عقااود الاانفط فااي العااادأ تكااون بالاادولر األمريكااي فااي التجااارأ العالميااة، ولاايس  ،بالفرناا  السويسااري

عتبار ي  السويسري، في هاذه الحالاة فاتن المشاروع النرويجاي ألي من المشروعين أية نشاطات كبيرأ بالفرن
أمااا المشااروع الفرنسااي  .عقااد التوريااد كعقااد أساااس مااع عقااد عملااة أجنبيااة ماباات أجاال لشااراء فرناا  سويسااري

عقااااد التوريااااد عقااااد أساااااس مااااع عقااااد عملااااة أجنبيااااة ماباااات أجاااال لبيااااع فرناااا  سويسااااري، وكاااال ماااان  فيعتباااار
إل إذا  الفااا،ض أو العجاازي القيمااة العادلااة لعقااود العملااة اآلجلااة فااي قااوم بتدخااال الت يياارات فاايالمشااروعين 

 المشروع مصدر التقرير المالي إنرا أداأ تحوط للتدفقات النقدية إذا كان ذل  مناسباا.  اعتبرها
 

 ةع ت اتالضمنية: شرط العملة األجنبية غير ذ اتمشتقال 8 .
 

  الشالية لطي أساع اليقرق )لشطة القياع ال اصة قيع الشنقد الشدراة قآ ققائشي  ذال ،الششرق  أ
ست شهقر  نفط  الا  لشطة قياس  الكرقا النرقياآ لشرال ذال ،ش ( د ا قآ لقد الششرق  ا

لقد النفط األساسآ ال يد ا ضشا نطاق ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ  .دقالر أشريكآ 00111شششطغ 
شا  1الفقرص قالتسطيم لسا أسطقا الت اشا الش تاد ) سيتم تسديدص شاالستالم ، ألن 92القطا  ال ام 

ش يار شا التطشيقات اإلرشادية شا  99الفقرص ق  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
يتضشا لقد النفط شرط لشطة أانشية ينف لطي أا الفرقال  .(92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 

قآ س ر صرف الدقالر  لال تالفسيشادلقا ششطرا  ش ادال   إضاقة إلي تقريد النفط قاستالم قيشت 
الفقرص ششقاا . دقالر أشريكآ 0110111 هاألشريكآ قالكرقا النرقياآ الشطشق لطي ششطغ اسشآ قدر 

ها تطا الششتقة الضشنية )شرط س ر صرف ، 92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا  09
 صطة اتصاال  ق يقا  ش قد النفط األساسآ؟ ال شطة األانشية الراق ( ت تشر شت

 

إن شرط صرف العملة األجنبية الرافع منفصل عن عقد النفط األساسي ألنه ليس متص ا اتصالا . ك 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )د( من التطبيقات اإلرشادية من 41الفقرأ وايقاا بذل  العقد )

92 .) 
  

ن النظر إليه كمشتقة عمله أجنبية مكر أمريكي بموج  عقد النفط األساسي يدول 6.111إن شرط دفع 
ل يتم فصل مشتقة العملة األجنبية هذه . ألن الدولر ليس هو عملة القياس للمشروع أ ول للمشروع  

فتن  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )د( من التطبيقات اإلرشادية من 41الفقرأ ألنه بموج  
 عقد النفط الخام الذي يطل  الدفع بالدولر األمريكي ل يعتبر عقد أساسي يتضمن مشتقة عملة أجنبية. 

  

إن شاارط العملااة األجنبيااة الرافااع الااذي ياانص علاال أن الفرتاااء ساايتبادلون مبل اااا يعااادل التذبااذ  فااي سااعر 
 إضاافيةولر وهاو دفعاه د 611.111صرف الدولر األمريكي والكرون النرويجي علال مبلاغ اسامي بمبلاغ 

معياار مان  69الفقارأ فوق المبلغ الذي يادفع مقابال عملياة بياع وشاراء الانفط ويعامال مشاتقة مابتاه بموجا  
  .  92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 العالميةعملة التجارأ  الضمنية:جنبية األعملة ال اتمشتق 2 .
 

إلي  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام )د( شا التطشيقات اإلرشادية شا 10الفقرص شير ت
قها يشكا أا تكقا تطا  .ال شطة التآ تلرر شها أس ار الشضائ  قال دشات قآ لشطيات التاارص الدقلية

ال شطة هآ ال شطة الشست شطة لشنتج ش يا أق  دشة ش ينة قآ التاارص الدقلية قآ النطاق الشلطآ أللد 
 ؟ األطراف الرئيسييا قآ ال قد

  

إن العملة التي يحدد برا سعر البضا،ع أو الخدمات في المعتاد في التجارأ الدولية هي فقط العملة . ك 
 ،فعلل سبيل الماال .التي تستعمل في العمليات المشابرة حول العالم وليس فقط في منطقة محلية واحدأ

ز الطبيعي تتم عادأ بالدولر ا إذا كانت المعام ت عبر الحدود في أمريكا الشمالية والمتعلقة بال
األمريكي ومال هذه المعام ت هي في العادأ باليورو في أوروبا، ف  يعتبر الدولر ول اليورو العملة 

 .التي تنفذ برا عمليات الخدمات أو السلع في التجارأ الدولية
 

 هإستامار كامل  استعادأدون ب التسديد( ولكن ليس مطلوباا منه)المشتقات الضمنية: يسما للحامل  61 .
 المسجل. 

 

تسديد شكيفية تؤد  إلي الش هاأا يققم لاشط، قلكا ال تستطزم، إذا كانت شرقط األداص الشنقلة تسش 
 :صدر األداص ال يتشت  شش ا هذا اللق )لطي سشيا الش ااالشساا، قش   هإست شار لكاشا  است ادت لدم 

)أ( شا التطشيقات اإلرشادية شا 10الفقرص القارد قآ  ها ال قد يفآ شالشرط، أداص ديا قاشطة لطشي (
 هإست شار الذ  ينف لطي أال يست يد اللاشا اشي   92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 

  ؟الشساا
 

ل يكون تد روعي تطبيقه إذا كانت  "المسجل هإستامار كامل األداأ حامل "إن شرط عدم استعادأ . ك 
تسديد بكيفية تثدي إلل عدم استعادأ الب رايقوم حامل أن، ل تستلزم ولكن ،تسما شروط األداأ المنوعة

وبالتالي فتن العقد األساسي الخاضع  .المسجل ومصدر األداأ ل يتمتع بمال هذا الحق هإستامار كامل 
قد للفا،دأ ومعه مشتقة أسعار فا،دأ مابتة تتضمن مال هذه الشروط تعتبر متصلة اتصالا وايقاا بالع

ن شرط )عدم استعادأ حامل  .األساسي المسجل( ينطبق علل الحالت التي  هإستامار لكامل األداأ واا
 المسجل.  هإستامار يمكن فيرا إجبار الحامل أن يقبل التسديد بمبلغ ل يكفي لستعادته كامل 

 

 المواوق للقيمة العادلة  : التقديرالمشتقات الضمنية 66 .
 

تقة ش شتة قكاا شا غير الششكا قياسها ششكا شق قق ألن  يتم تسديدها إذا كاا شططقشا  قصا شش
ها تقاع الششتقة  ،يشكا قياسها قياسا  شق ققا  ال ش داص لققق شطكية غير شتداقلة ققيشتها ال ادلة 

 ؟الضشنية شالتكطفة
 

من  64الفقرأ ) يتم معاملة العقد المجمع بكامله كأداأ مالية محتفظ برا للمتاجرأ ،في هذه الحالة. ك 
فتذا كان باإلمكان تياس القيمة العادلة لألداأ المجمعة  .(92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ويمكن أن يتضا للمشروع أن الجزء الخاص بحقوق  .فتنه يجري تياس العقد المجمع بالقيمة العادلة
في الحصول  استبعادهالحد الذي ل يجوز  الملكية )األسرم( في األداأ المجمعة تد يكون من األهمية إلل
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تقاس األداأ المجمعة بالتكلفة مطروحاا منرا انخفاض  ،علل تقدير مواوق لألداأ بكاملرا، وفي تل  الحالة
 .القيمة

 

لرال اإل لترافالقسم د: اإل  لترافقا 
 

 المبد،ي عترافاإل 6د.
 

 الضشانات النقدية: لترافاإل 0. 0د.
 

ا نقد إلي الششرق  أ كضشاا ل شطية أ رى تتم ش  الششرق  أ )لطي سشيا يققم الششرق  ا شتلقي
ها ياا لطي  .ش اشطة اقتراض أقراق شالية(، قالنقد ال ينفصا قانقنيا  لا أصقا الششرق  أ، الش اا

 ك صا؟ شالضشاا النقد  الذ  استطش   لترافالششرق  أ اإل
 

ف  يلزم أي تحويل آخر كي يقوم  ،إلل نقد، ولذل  مالي هي تحويلرا ألصلفتن التصفية النرا،ية . نعم
للنقد المستلم من المشروع  ، وعليه فتن المشروع أ يعترف بالنقد  تتصاديةالمشروع أ بتصفية المنافع اإل

بالنقد ويعترف بمبالغ مستحقة  هإعترافوكمبلغ مستحق الدفع للمشروع   بينما يل ي المشروع    كأصل
 . من المشروع أ

 

 ألسلو  المنتظم لشراء وبيع أصل مالي ا 9د.
 

 الشرالتاريخ الشتاارص شقاشا تاريخ التسديد: الششالغ القااا تسايطها شقاشا  9. 0د.
 

شلاسشة تاريخ الشتاارص أق شلاسشة  إست شااش يار لطي شرال أصقا شالية شكيف يشكا تطشيق هذا ال
 تاريخ التسديد؟

 

محاسبة تاري   تستعمالمعيار علل شراء أصول مالية بذا الالماال التالي يوضا كيف يمكن تطبيق ه
مالي  ألصلدخل مشروع في عقد لبيع ، 91×6 ديسمبر 92بتاري  . المتاجرأ أو محاسبة تاري  التسديد

وكانت تيمته العادلة علل أساس )تاري  المتاجرأ(. تكاليف العملية كانت  ،6.111 بقيمترا العادلة البال ة
 ،)تاري  التسديد( 91×9يناير 4)نراية السنة المالية( وفي  91×9 ديسمبر 16ري  وبتاغير أساسية. 

علل التوالي. المبالغ المسجلة تعتمد علل كيف يتم  6.111و  6.119لألصل كانت القيمة العادلة 
الجدولن التاليان  تصنيف األصول وأي من تاري  المتاجرأ أو محاسبة تاري  التسديد يستخدم في إظرار

 (.األصلع إهمال أي فا،دأ تد تكون تحققت من )م
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 الشلاسشة شتاريخ التسديد

 
لند القيشة  األصقا

ال ادلة شا  الا الفائض 
ش اد قياسها أق ال از 

شالقيشة ال ادلة ش  
الترييرات قآ الفائض أق 

 ال از

 
الشتالة لطشي  أصقا 

ش اد قياسها شالقيشة 
ال ادلة ش  التريير 
قآ صاقآ األصقا/ 

 لققق الشطكية

 
شلتفظ  اتإست شار 
لتي شها 
شساطة  ستلقاقإلا

 شالقيشة الشطف ص

 
 
 

 األرصدص

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 91×0 ديسششر 92
 مالية أصل
 ات مالية إلتزام

 
9 
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- 
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(9) 
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- 
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 91×0 ديسششر 00
 ذمة مدينة

 مالي أصل
 ات ماليةإلتزام
 لعادلة()تعديل القيمة ا أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(

 
- 

6.111 
- 
 
- 
 
(1 ) 

 
- 

6.111 
- 
 
(1) 
 
- 

 
6.111 

- 
- 
 
- 
 
- 

 91×9يناير  1 
 ذمة مدينة

 مالية أصل
 ات ماليةإلتزام
 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(
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 الشلاسشة شتاريخ الشتاارص

 
لند القيشة ال ادلة  األصقا

شا  الا الفائض أق ال از 
ش اد قياسها شالقيشة ال ادلة 
ش  الترييرات قآ الفائض أق 

 ال از

 
الشتالة أصقا 
ش اد لطشي  

قياسها شالقيشة 
ال ادلة ش  

قآ التريير 
صاقآ األصقا/ 
 لققق الشطكية

 
شلتفظ  اتإست شار 
لتي شها 
شساطة  ستلقاقإلا

 شالقيشة الشطف ص

 
 
 
 صدصاألر 

 
6.111 

(6.111) 

 
6.111 

(6.111) 

 
6.111 

(6.111) 
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 ذمة مدينة

 مالي أصل
 ات ماليةإلتزام
 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

 ل )من خ أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(

 
- 

6.111 
- 
 
- 
(1) 

 
- 

6.111 
- 
 
(1) 
- 

 
- 

6.111 
- 
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 ذمة مدينة

 مالي أصل
 ات ماليإلتزام
 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(

 

 شقاشا الشي تاريخ الشتاارص شقاشا تاريخ التسديد: الششالغ القااا تسايطها  9. 9د.
 

شلاسشة تاريخ الشتاارص أق شلاسشة  إست شااش يار لطي شرال أصقا شالية شكيف يشكا تطشيق هذا ال
 تاريخ التسديد؟

 

محاسبة تاري   تستعمالمعيار علل شراء أصول مالية بالماال التالي يوضا كيف يمكن تطبيق هذا ال
)تاري  المتاجرأ( دخل مشروع في عقد  91×9 ديسمبر 92بتاري  . المتاجرأ أو محاسبة تاري  التسديد

ن تيمترا  األصلوكان تد تم شراء  .6.161مالي بقيمترا العادلة البال ة  أصللبيع  تبل ذل  بعام واا
 لألصلكانت القيمة العادلة  ،)نراية السنة المالية( 91×9 ديسمبر 16وبتاري   .611المطفأأ هي 

. المبالغ المسجلة تعتمد 6.161كانت القيمة العادلة  ،)تاري  التسديد( 91×9يناير 4وفي  .6.169
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 علل كيف يتم تصنيف األصول وأي من تاري  المتاجرأ أو محاسبة تاري  التسديد يستخدم في إظرار
 (.األصلالجدولن التاليان )مع إهمال أي فا،دأ تد تكون تحققت من 

 

األسلو  المنتظم" ل يسجل في البيانات مالي بيعت علل أساس " ألصلالت يير في القيمة العادلة  فتن
وذل   المالية بين تاري  المتاجرأ وتاري  التسديد حتل لو استخدم المشروع أسلو  محاسبة تاري  التسديد

 .ألن البا،ع له الحق في أن ي ير إلل القيمة العادلة ويتوتف عن تاري  المتاجرأ
 

 الشلاسشة شتاريخ التسديد
 

 
رص لطشتاا الش دص األصقا

لطشي  ش اد قالشتققرص 
قياسها شالقيشة ال ادلة ش  
الترييرات قآ الفائض أق 

 ال از

 
أصقا لطشتاارص ش اد 

قياسها شالقيشة 
ال ادلة ش  التريير 
قآ صاقآ األصقا/ 

 لققق الشطكية

 
شلتفظ  اتإست شار 
لتي شها 
شساطة  ستلقاقإلا

 شالقيشة الشطف ص

 
 
 

 األرصدص

 
- 

6.161 
- 
61 

 
- 

6.161 
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- 
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 91×9 ديسششر 92
 ذمة مدينة

 مالي أصل
 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(

 
- 

6.161 
- 
61 

 
- 

6.161 
61 
- 

 
- 

6.111 
- 
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 91×9 ديسششر 00
 ذمة مدينة

 مالي أصل
 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 جز(الفا،ض أو الع

 
- 
61 

 
- 
61 

 
- 
61 

 91×0يناير  1

 )تعديل القيمة( أسرم
)من خ ل  أرباح محتجزأ

 الفا،ض أو العجز(
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 الشلاسشة شتاريخ الشتاارص

 
لطشتاارص الش دص األصقا 
لطشي  ش اد قياسها قالشتققرص 

شالقيشة ال ادلة ش  الترييرات 
 قآ الفائض أق ال از

 
أصقا لطشتاارص 
ش اد قياسها 

يشة ال ادلة شالق
ش  التريير قآ 
 لققق الشطكية

 
شلتفظ  اتإست شار 
لتي شها 
شساطة  ستلقاقإلا

 شالقيشة الشطف ص

 
 
 

 األرصدص
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 91×9 ديسششر 92
 ذمة مدينة
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 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(

 
6.161 
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61 

 
6.161 
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6.161 
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 91×9 ديسششر 00
 ذمة مدينة

 مالي أصل
 )تعديل القيمة العادلة( أسرم

)من خ ل  أرباح محتجزأ
 الفا،ض أو العجز(

 
- 
61 

 
- 
61 

 
- 
61 

 91×0يناير  1

 )تعديل القيمة العادلة( أسرم
)من خ ل  أرباح محتجزأ

 الفا،ض أو العجز(
 

 تشادا األصقا الشالية غير النقدية :ريخ التسديدشلاسشة تا 0. 9د.
 

قها يتم  ،إذا الترف ششرق  شا شششي ات أصقا شالية شست دشا  أسطقا شلاسشة تاريخ التسديد
الشالآ التآ شي ت قذلا  األصاشالآ يتم استالشها شدال  شا  ألصاشالتريير قآ القيشة ال ادلة  لترافاإل

الشالآ التآ ستستطم  األصاإذا كاا  92سشة الدقلآ قآ القطا  ال ام ش يار الشلاشا  00لطفقرص طشقا  
  ؟ليست نقدا  

 

سيتم است مرا يتم التعامل لألصل المالي التي  أي ت ير في القيمة العادلة .األمر يختلف بحس  الحال
ق أسلو  إذا تام المشروع بتطبي 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  11للفقرأ معه طبقاا 

 األصلإذا تام المشروع بتصنيف  ،وعلل كل حال. محاسبة تاري  التسديد لتل  الف،ة من األصول المالية
المالي التي سيتم است مرا في ف،ة يطبق عليرا أسلو  محاسبة تاري  المتاجرأ، فتنه يتم 
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طبيقات اإلرشادية من من الت 11الفقرأ التي سيتم است مرا طبقاا لما هو وارد في  باألصل عترافاإل
تيمته تساوي  تلتزامبيعترف المشروع  ،وفي هذه الحالة .92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المالي التي سيتم است مرا بتاري  التسديد. لألصلالقيمة المسجلة 
 

دين أ  أ في عقد لبيع سندالمشروع )تاري  المتاجرأ( دخل  91×9ديسمبر  92بتاري   :إليضاح ذل 
 92بتاري   6.161المسجل بالتكلفة المطفأأ وذل  مقابل السند  ، وكل من السندين له تيمة عادلة تبلغ 

طبق أسلو  محاسبة تاري  يأ والمشروع  .6.111في حين أن التكلفة المطفأأ لسند الدين أ هي ديسمبر 
ديسمبر  16بتاري   .عدأ للمتاجرأالتسديد للقروض المنشأأ ومحاسبة تاري  المتاجرأ بالنسبة لألصول الم

والقيمة العادلة للسند    6.169)نراية السنة المالية( كانت القيمة العادلة لسند الدين أ تساوي  91×9
والقيمة العادلة للسند    6.161كانت القيمة العادلة للسند أ تساوي ، 91×1يناير  4، بتاري  6.112
 :لتاليةالقيود ا إجراءوعليه يتم  .6.111تساوي 

 

 91×9ديسششر  92 شديا دائا

 السند ) (  6.161 

 المستحق الدفع   6.161
   

 91×9 ديسششر 00 شديا دائا
 خسارأ متاجرأ  6 

 السند     6
   

 91×0يناير  1 شديا دائا
 المستحق الدفع  6.161 

 خسارأ المتاجرأ  9 
 السند )أ(   6.111

  السند ) (   9
 لمتحققالربا ا   61

 القياع  هـالقسم: 
 ات المالية لتزامالقياس المبد،ي لألصول واإل 6. هـ

 ارال ال شطيةإالقياع الششدئآ: تكاليف  0. 0.هـ
 

شاست نال  ات الشاليةلتزاشارال ال شطية ياا إد الها قآ القياع الششدئآ لألصقا الشالية قاإل إتكاليف 
 كيف ياا تطشيق هذا الشتططا لشطيا ؟ .فائض أق ال ازتطا التآ تقاع شالقيشة ال ادلة شا  الا ال

 

 المالية، مباشرأ إلل عملية حيازأ األصولتعزة فتن التكاليف اإلضافية التي  ،بالنسبة لألصول المالية
ات لتزاموبالنسبة لإل .برا )أساساا( عترافمال الرسوم والعمولت فري تضاف إلل القيمة التي تم اإل

 برا عترافيف المتعلقة مباشرأ بتصدار الدين فيج  خصمرا من تيمة الدين التي تم اإلالمالية، فتن التكال
أما األدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خ ل الفا،ض أو العجز، تكاليف العملية ل  .أص ا 

 المبد،ي.  عترافتضاف إلل القيمة العادلة التي تم تياسرا في اإل
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، ستحقاقاإل لتاري ات المحتفظ برا ستامار مال اإل ،لية المسجلة بالتكلفة المطفأأوبالنسبة لألدوات الما
العملية يجري إدخالرا في القيمة  إجراء إضافترا فتن تكاليف ات المالية،لتزاموالقروض المنشأأ، ومعظم اإل

  .عمر األداأ بيان الدخل علل مدة في ،أسلو  الفا،دأ الفعلية ويجري فع ا إطفاثها تستخدامالمطفأأ ب
 

يتم اإلفصاح برا في صافي األصول/ حقوق  جراء العمليةإفتن تكاليف  ،أما األصول المالية المعدأ للبيع
ذات  القيمة العادلة عند إعادأ القياس. إذا كانت األصول المالية المتاحة للبيعفي الملكية كجزء من الت ير 

ر محدد، تكاليف العملية يتم إطفا،را في الفا،ض أو العجز ول يمتل  عمر غي دفعات اابتة أو تابلة للتحديد
دفعات اابتة أو تابلة ذات غير  أسلو  الفا،دأ الفعال. إذا كانت األصول المالية المتاحة للبيع تستخدامب

وتمتل  عمر غير محدد، تكاليف العملية يتم اإلفصاح عنرا في الفا،ض أو العجز عندما ل يتم  للتحديد
 ألصل أو عند انخفاض تيمة األصل. با عترافاإل
 

تيمااة العمليااة المتوتعااة نتيجااة تحوياال أداأ ماليااة أو التنااازل عنرااا فتنرااا ل تاادخل فااي تياااس إجااراء تكاااليف أمااا 
 األداأ المالية.

 

 ات تياس القيمة العادلة إعتبار  9.هـ

 ست شارات قياع القيشة ال ادلة لصناديق اإلإلتشار  0. 9.هـ
نف لطي أا ت 92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام تطشيقات اإلرشادية شا شا ال 011الفقرص 

الشلتفظ  لألصاس ر الططا اللالآ هق قآ ال ادص الس ر الشناسا الذ  يست شا لقياع القيشة ال ادلة 
قيم تنف لطي قاقا أا ي رض لطي الشست شريا  ست شارقاأللكام الشطشقة لطي ش ض صناديق اإل .ش 

قآ هذه اللاالت ها يكقا شا الشناسا لصندقق  .الصاقية ششنية لطي شتقسط أس ار السقق األصقا
 شنالا  لطي شتقسط أس ار السقق؟ قشاقدات قياع  إست شار

 

الفقرأ عن المتطل  العام حس   النصرافوجود تعليمات تستلزم تياساا مختلفاا ألغراض خاصة ل يبرر . ك 
سعر  تستعمالالذي يقضي ب 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من من التطبيقات اإلرشادية  614

ي يقيس ستامار فتن الصندوق اإل ،أما في بياناته المالية .الطل  الحالي في غيا  حالة مطلوبة مماالة
الصافية إلل مساهميه  هأصولعن تيمة  ،أما عند عرض تقاريره .بأسعار الطل  الجارية في السوق هأصول
بيان مركزها العادلة الواردأ في القيم ي تد يرغ  في إعطاء مطابقة ومقارنة بين ستامار الصندوق اإلفتن 
 العادلة الصافية.القيم وبين األسعار المستعملة لقياس  المالي

 

 قياع القيشة ال ادلة: الليازات الكشيرص 9.9.هـ
 .قيتم تداقا األسهم قآ سقق نشطة .)ا( لطششرق رأع الشاا أسهم شالشائة شا  05)أ(  الششرق  يشتطا

ا أل ق  .اللالآ ششرق ال أسهمشا  100قيتم التداقا لاليا  ششا نسشت   011قالس ر الش رقض لاليا  هق 
شتطك ، لق تم شي ها صفقة قالدص، هآ ي الذ )ا(  الششرق أا القيشة ال ادلة ألسهم  ي تقد)أ(  الششرق 

لصا لطي تقديرات لديدص شستقطة لطس ر الذ  ي)أ(  الششرق أكشر شا س ر السقق الش رقض، قإا 
أا  شاستطالت )أ(  الششرق ققد أظهرت هذه التقديرات أا  .لصا لطي  لق شا  األسهم التآ شلقزت ي
 الششرق ق   تقدير ياا لطي . شالشائة ققق الس ر الش رقض 5أ  ش القص  015لصا لطي س ر قدره ي

 ؟األسهم شالقيشة ال ادلةست دش  لقياع شا شلقزت  شا ي)أ( أا 
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يفترض  ،92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من التطبيقات اإلرشادية من  611الفقرأ بموج  
)أ(  المشروعفتن  ،لذل  .فضل تقدير للقيمة العادلةأأن وجود سعر معروض منشور في سوق نشطة هو 

)أ( منفرداا الخرو  علل سعر السوق  شروعالمستطيع يول . (611ستعمل عرض األسعار المنشور )أي ي
حصل علل سعر أعلل )أو أتل( من ي)أ( س المشروعالمعروض ألن التقديرات المنفصلة تدل علل أن 

 مرأ واحدأ أسرمخ ل بيع ما بحوزته من 
 

 الفا،ض أو العجز 1.هـ
 لطشي : تشادا األسهم الشتققرص األصقا الشالية  0.0.هـ

 

شسيطا  شا أسهم الالششرق  )أ( يشتطا لدد  .لطشي شتققرص قتطا األسهم شصنف  لطي أنها  (.ا) ششرق ا  
صاقآ قاألرشاح الشتراكشة التآ د طت قآ  091كانت القيشة ال ادلة لألسهم 9×91 ديسششر 91قشتاريخ 

قآ نفع اليقم استشطا الششرق  )ا( شقاسطة الششرق  )ج( ششرق  لام  91 األصقا/ لققق الشطكية
قآ  ،ياة لذلاقنت كشير. )ج( شدال  شا األسهم التآ يشتطكها قآ  الششرق استطم الششرق  )أ( أسهشا  

ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  )ا( شا  01قششقاا الفقرص  )ا( قشنفع قيشتها ال ادلة، الششرق 
  قآ قالش ترف ش( 91الرش  الشتراكم الشالغ ) ي يد تصنيفها ياا لطي الششرق  )أ( أا ، 92ال ام 

كت ديالت إلادص  لققق الشطكية قذلا قآ الفائض أق ال از لطفترص صاقآ األصقا/ لققق الشطكية
  التصنيف.
  

بموجاا  معيااار المحاساابة الاادولي فااي  عتاارافن هااذه المعاملااة تتااوفر فيرااا الخصااا،ص ال زمااة إلل اااء اإل. إنعاام
أن الفااا،ض أو  92لي فااي القطاااع العااام معيااار المحاساابة الاادو ) ( ماان  14. تتطلاا  الفقاارأ 92القطاااع العااام 

برا  عترافوالتي تم اإل المالي المعد للبيع األصلالعجز المتراكمة التي تم إدخالرا في حقوق المساهمين علل 
فااتن  ،فااي حالااة تبااادل األساارم برااا فااي الفااا،ض والعجااز. عتااراففااي صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة ليااتم اإل

 ) (. المشروع) ( واستلم أسرما في  المشروعالمشروع )أ( تد تنازل عن أسرم 
 

 - 1قآ القطا  ال ام الدقلآ  ةقش يار الشلاسش 92 قآ القطا  ال ام الدقلآ ةش يار الشلاسششا  0.9.هـ
 شكقا ال شطة األساسية لطشي : قصا  الشتققرصاألصقا الشالية 

 

التريرات قآ القيشة الشساطة ش في تر قإا الششرق  ش  ذلا  ،لطشي  الشتققرصاألصقا الشالية النقدية 
شا  09قالفقرص  (أ)97الشت طقة شتريرات أس ار صرف ال شالت األانشية قآ الفائض أق ال از طشقا  لطفقرص 

قأ  تريرات أ رى قآ القيشة الشرلطة لصاقآ األصقا/ لققق الشطكية طشقا   ،1الدقلآ  ةش يار الشلاسش
قكيف يتلدد الفائض أق ال از الشتراكشيا الطذيا يتم . 92 لش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام

 ؟قآ صاقآ األصقا/ لققق الشطكيةإظهارهشا 
 

المالي النقدي  لألصلن وجد( وبين القيمة العادلة إنرا الفرق بين القيمة المطفأأ )معدلة بانخفاض القيمة إ
من  19وألغراض تطبيق الفقرأ  .للتقرير للبيع وذل  بعملة القياس المستعملة من تبل المشروع المعد المتوفر

بالتكلفة المطفأأ  مقيم كأصل األصلتعامل  4 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 بالعملة األجنبية.

 

( بقيمته FCالمشروع )أ( سنداا صادراا بالعملة األجنبية ) اشترة 9116ديسمبر  16بتاري   ذل : إليضاح
ه هي خمس سنوات وتيمته األساسية إستحقاتأن مدأ السند المتبقية علل  .(FCوحدأ ) 6.111ال ة العادلة الب
 ،سنوياا( 6.951FC × 4.1%  =52FCتدفع سنوياا ) %4.1ويعطي فا،دأ اابتة بنسبة  ،(FCوحدأ ) 6.951

الفا،ض أو ظرر وتوالمشروع )أ( يصنف السند علل أنه معد للبيع،  .%61وله سعر فا،دأ اابتة فعلي يبلغ 
واحدأ  FCوسعر الصرف هو وحدأ  بيان الدخل الشامل.العجز الناتجة عن األصول المالية المعدأ للبيع في 
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 LC =(6.111 FCوحدأ  6511( والقيمة المسجلة للسند تبلغ LCوحدأ من عملة القياس ) 6.5تساوي 
×6.5). 
 

 دائا شديا 
  6.511LC السند

 6.511LC  النقد
. والقيمة LC2إلل  FC1، ارتفع سعر العملة األجنبية وأصبا سعر الصرف من 9119ديسمبر  16وبتاري  

(. والتكلفة المطفأأ هي 6.111FC  ×9) LC 9.691وهكذا فالقيمة المسجلة هي  FC 6.111العادلة للسند 
6.146 FC (= 9.189 LCفي هذه الحالة، فتن الفا،ض أو العجز المتراكمة التي يج  إدخالر .) ا في

صافي األصول/ حقوق الملكية والمجمع في حقوق الملكية هي الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة المطفأأ 
 LC (LC=9.691 - LC9.189.) 18أي  9119ديسمبر  16بتاري  

 

والدخل من الفوا،د المحدد طبقاا  .FC =(668 LC) 52هي  9119ديسمبر  16الفا،دأ المستلمة علل السند في 
 6.15ومتوسط سعر الصرف خ ل السنة هو  .611FC =(6.111 × 61%)سعر الفا،دأ الفعلي هو  ألسلو 
سعر الصرف الوسطي  إستعمالوألغراض هذا الماال التوضيحي يفترض أن  .LC1مقابل كل وحدأ  FC1وحدأ 

معيار  99الفترأ )الفقرأ  يوفر تقديرا مواوتاا لألسعار الفورية القابلة للتطبيق علل الدخل المتجمع من الفوا،د خ ل
×  615LC  =(611FCهكذا يكون الدخل من الفوا،د الذي تم إظراره . و (96المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فتن فرق سعر  ،(، وبالتالي6.15 × [611FC-52FC] )= 19LC( شام ا تراكم الخصم المبد،ي البالغ 6.15
وكذل   .(9.189LC-6.511LC-19LC)= 561العجز هو الصرف للسند والذي يتم إدخاله في الفا،ض أو 

MC  =(52 FC[ ×9.11 – 6.15 ]وحدأ  65فرنا  ربا علل سعر الصرف للفا،دأ المستحقة عن العام يبلغ 
.) 
 دائا  شديا  

  191LC  السند
  668LC  النقد
 615LC  اإليراد من الفوا،د 
 595LC  ربا سعر الصرف 
بيان صافي األصول/ في ت ير القيمة العادلة  

 حقوق الملكية
 18LC 

 

 1لكل وحدأ LCوحدأ  9.51العملة األجنبية مرأ أخرة وأصبا سعر الصرف  ارتفعت 1×91ديسمبر  16بتاري  
FC.  6111والقيمة العادلة للسند هي FC  9115وهكذا فالقيمة المسجلة هي LC2 =(6111FC × 9.151). 

في حقوق الملكية  تجميعهوالربا )أو الخسارأ( المتراكم الذي يج   .FC  =(9165 LC) 6181والتكلفة المطفأأ 
 9115بالسال  )=  LCوحدأ  41أي  ،1×91ديسمبر  16هو الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة المطفأأ في 

LC- 9165LC). يساوي الت ير في الفرق إن المبلغ المعترف به في صافي األصول/ حقوق الملكية  ،وهكذا
 LC  =(41LC + 18LC .) 18والبالغ  1×91عام خ ل 

 

يراد الفا،دأ المحدد طبقاا  .FC  =(648 LC) 52هي  1×91ديسمبر  16الفا،دأ المستلمة علل السند في  واا
ومتوسط سعر الصرف خ ل العام هو  .FC  =(6146FC ×61%) 614ألسلو  سعر الفا،دأ الفعلي هو 

9.95 LC  لكل وحدأ واحدأFC. سعر الصرف الوسطي  إستعمالذا الماال اإليضاحي يفترض أن وألغراض ه
من  95يعطي تقديراا مواوتاا ألسعار الفا،دأ الفورية التي تطبق علل الدخل المتجمع من الفوا،د خ ل العام )الفقرأ 

 × LC =(614FC 914وهكذا فدخل الفوا،د الذي تم إظراره هو  .(4 في القطاع العام الدولي ةمعيار المحاسب
(، وبالتالي ففرق سعر 9.95 [ ×614FC – 52FC])=  LC 616( شام ا تراكم الخصم المبد،ي البالغ 9.95

 .LC =(9.165LC-9.189LC-616LC) 519الصرف للسند والذي يتم إدخاله في الفا،ض أو العجز هو 
 LC65 =(52FC× [ 9.51 - 9.95  ] .)هنا  ربا سعر صرف علل الفوا،د المستحقة عن العام يبلغ  ،وكذل 
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 دائا شديا  
  555LC  السند
  648LC  النقد
  18LC في صافي األصول/ حقوق الملكيةت ير القيمة العادلة  
 914LC  الدخل من الفوا،د 
 541LC  أرباح الصرف 
قرققات الصرف  -90الدقلآ  ةش يار الشلاسشق  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  0.0.هـ

الفائض أق أق  صاقآ األصقا/ لققق الشطكية :شة لا تراشة الشيانات الشالية لششاري  أانشيةالناا
 ؟ال از

 

تنف لطي أا اشي  قرققات  1 قآ القطا  ال ام الدقلآ ةشا ش يار الشلاسش 57ق الفقرص  07الفقرص 
إلي  اشا   راإلقصاح لنها كد ا شياا  لششرق  أانشآلا تراشة الشيانات الشالية  النااشةالصرف 

قهذا يششا قرققات صرف ناتاة لا األدقات الشالية  .الصاقآ ست شارأا يتم الت طف شا اإل
الشساطة شالقيشة ال ادلة قالتآ تضم كال  شا األصقا الشالية الشلتفظ شها لطشتاارص قاألصقا الشالية 

 الش دص لطشي .
 

الترييرات قآ شاإلقصاح لا تقضآ  92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  01الفقرص 
الش دص  اتست شار لإلالترييرات قآ القيشة ال ادلة ق القيشة ال ادلة لألصقا الشالية قآ الفائض أق ال از 

 .قآ صاقآ األصقا/ لققق الشطكية لطشي 
 

 الشسيطرص،يتم تقليد شياناتها ش  شيانات شركت   شسيطر لطيهاشركة  إذا كاا الششرق  األانشآ هق
شا ش يار  11الفقرص ق  92 شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 01ف يتم تطشيق الفقرص قكي

 ؟قآ الشيانات الشالية الشقلدص 92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

يطبق في المحاسبة المتعلقة باألدوات المالية في  92إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لترجمة البيانات يطبق  4للمشروع األجنبي. أما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ة البيانات المالي

 ل رض توحيدها مع البيانات المالية للمشروع المصدر للبيانات المالية. للمشروع األجنبيالمالية 
 

العملة العملة الوظيفية أو الحالية وعرضرا هي المشروع )أ( موطنه في القطر )س(،  ذل : إليضاح
والعملة الوظيفية أو والمشروع )أ( له شركة تابعة ) ( في القطر )ص( . LCXالمحلية للبلد )س( وهي 

والشركة التابعة ) ( هي المالكة ألداأ دين  .LCYالحالية وعرضرا هي العملة المحلية للبلد )ص( وهي 
محاسبة الدولي في القطاع العام محتفظ برا للمتاجرأ ولذل  فري مسجلة بالقيمة العادلة بموج  معيار ال

92. 
 

( 611كانت القيمة العادلة ألداأ الدين مبلغ )، 91×1في البيانات المالية للشركة التابعة ) ( لعام 
بعملة القطر  األصلوفي البيانات المالية الموحدأ للمشروع )أ( تم ترجمة  .بالعملة المحلية للقطر )ص(

 911وهكذا فالقيمة المسجلة هي . (9وهو ) ية فترأ إعداد التقاريربنرا)س( بسعر الصرف الفوري القا،م 
LC(611LC×9) في البيانات المالية الموحدأ . 

 

وتقوم  .بالعملة المحلية للقطر )ص( 661القيمة العادلة ألداأ الدين إلل  ارتفعت ،91×6وبنراية العام 
 بيان المركز الماليفي  661LCYأ بقيمة المالي المحتفظ به للمتاجر  األصلالشركة التابعة ) ( بتسجيل 

وخ ل السنة ارتفع سعر  .الخاص برا الربا والخسارأ( في LCY61وتعترف بربا تيمة عادلة يبلغ )
 111إلل LC 911( مما نت  عنه زيادأ القيمة العادلة لألداأ من 1( إلل )9الصرف الفوري من )



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 

 6624 92 لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو إرشادات التنفيذ ل

 

LC(661LC  ×1)المحتفظ به للمتاجرأ  األصلأ( يقوم بتظرار فالمشروع ) ،لذل  .( بعملة القطر )س
 ( في بياناته المالية الموحدأ.111LCبسعر )

 

للشااركة التابعاة ) ( " بأسااعار الصاارف فاي تااواري  حاادوث  الشاامل المشاروع )أ( يقااوم بترجماة بيااان الاادخل
يماة العادلاة وحياث أن مكاسا  الق ) ((.44الفقارأ  4)معيار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام العمليات"

=  9 ÷[ 9+1فااتن المشااروع )أ( يسااتعمل السااعر الوسااطي كتقاادير عملااي أي )] ،تااد تراكماات خاا ل العااام
بينماا القيماة العادلاة  ، ولاذل (95الفقارأ  4)معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام "بما يتفق ماع  (9.5

 95أ يعتاااارف فقااااط بمبلااااغ فااااتن المشااااروع  ،611LCX=(111LCX-LCX)ألصااااول المتاااااجرأ ازداد بنساااابة 
ماان معيااار المحاساابة  ( )44بااالفقرأ  اا إلتزاماا( ماان هااذه الزيااادأ فااي الفااا،ض أو العجااز الموحاادأ 9.5×61)

أمااا فاارق سااعر الصاارف الحاصاال أي المتبقااي ماان زيااادأ القيمااة العادلااة ألداأ  .4الاادولي فااي القطاااع العااام 
حقاااوق ملكياااة إلااال حاااين ي أصاااول/ صااااف تجميعراااا فاااي( فياااتم LCX– 95 LCX= 615LCX 611الااادين )

ماان معيااار المحاساابة الاادولي فااي  51الصااافي فااي المنشااأأ األجنبيااة وفقاااا للفقاارأ  سااتامارالااتخلص ماان اإل
 .4القطاع العام 

 

: 1قش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  0.1.هـ
قش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا   92الدقلآ قآ القطا  ال ام  شيا ش يار الشلاسشة قيشا التدا ا
 1ال ام 

 

ات لتزاششتططشات لقياع األصقا الشالية قاإل  92يتضشا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
قيتضشا ش يار  .لند إلادص القياع قآ الفائض أق ال ازألرشاح قال سائر شا لترافالشالية قاإل

شفرققات  لترافألكاشا  تت طق ششياا شنقد ال شالت األانشية قاإل 1لآ قآ القطا  ال ام الشلاسشة الدق 
قش   ترتيا ياا تطشيق ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا   .أس ار الصرف قآ الفائض أق ال از

 ؟92قش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  1ال ام 
 

 بيان المركز المالي
بالقيمة العادلة أو بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأأ يتقرر  لتزاماإلالمالي أو  األصل بصورأ عامة فتن تياس

ام يتم إظرار  .92أولا بالعملة األجنبية المحرر برا البند طبقاا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
طبقاا لمعيار المحاسبة سعر اإلتفال أو السعر التاريخي  تستعمالمبلغ العملة األجنبية بعملة التقرير ب

من التطبيقات  661الفقرأ  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )و  4الدولي في القطاع العام 
مالي نقدية )كأداأ دين( مسجلة بالقيمة المطفأأ بموج   أصلعلل سبيل الماال إذا كانت  اإلرشادية(.

 .المالي األصل ذل مة المطفأأ تحتس  بعملة ، فتن القي92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
سعر اإلتفال )الفقرأ  تستعمالوبعد ذل  يجري إظرار مبلغ العملة األجنبية في البيانات المالية للمشروع ب

وهذا ينطبق ب ض النظر عما إذا كان البند  .(4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  91
من معيار  98لفة المطفأأ أو بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية )الفقرأ بالتكلفة أو بالتك مقاساالنقدي 

في أسرم حقوق  إستامارالمالي غير النقدي )مال  األصلأما  .(4المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 91سعر اإلتفال إذا كانت مسجلة بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية )الفقرأ  تستعمالملكية( فتتم ترجمترا ب

( وبالسعر التاريخي إذا لم تكن مسجلة بالقيمة 4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ( )
تياساا  راألن تيمترا العادلة ل يمكن تياس 92العادلة بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار  48والفقرأ  4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ( )91يعتمد عليه )الفقرأ 
 (.92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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المالي مخصصة كبند متحوط له في تحوط القيمة  لتزاماإلالمالي أو  األصل، إذا كان إستانا،يةوكحالة 
العادلة ضد أخطار ت يرات أسعار صرف العم ت األجنبية بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

حتل ولو كان  للبند المتحوط له في أسعار صرف العم ت األجنبية تياس الت يراتعاد فتنه ي. 92العام 
 4السعر التاريخي بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تستعمالخ فاا لذل  تد تم إظراره ب

يتم إظراره أي أن مبلغ العملة األجنبية  ،(92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  22)الفقرأ 
ينطبق علل البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة التاريخية بالعملة  الستاناءوهذا  .سعر اإلتفال تستعمالب

من معيار المحاسبة  ( )91األجنبية ومتحوط لرا ضد مخاطر أسعار صرف العم ت األجنبية )الفقرأ 
 (. 4الدولي في القطاع العام 

 

 الفا،ض أو العجز
يتوتف علل  .المالي في الفا،ض أو العجز لتزاماإلالمالي أو  لألصلالت ير في القيمة المسجلة ب عترافاإلإن 

وسواء  ،عدد من العوامل، بما في ذل  ما إذا كان فرق سعر صرف أو أي فرق آخر في القيمة المسجلة
ماال معظم تعلق ببند نقدي )علل سبيل الماال معظم أدوات الدين( أو بند غير نقدي )علل سبيل ال

المعين مخصص كتحوط تدفق نقدي لمخاطر  لتزاماإلأو  األصلات في حقوق الملكية(، سواء كان ستامار اإل
ن  .الت يرات في أسعار صرف العم ت األجنبية، وسواء نتجت من ترجمة البيانات المالية لمنشأأ أجنبية واا

مالي تحتفظ برا منشأأ أجنبية تد تم  تزامإلمالي أو  ألصلالت ييرات في القيمة المسجلة إفصاح عن موضوع 
 (.1.1.هـ السثال أنظر) مستقلفصل تناوله في 

 

بسعر مختلف عن ذل  الذي سجلت به خ ل الفترأ  إظرار بند نقديأسعار صرف ناتجة عن  فروتاتوأية 
وفقاا  ملكيةصافي األصول/ حقوق الأو ورد في بيانات مالية سابقة يتم إظراره في الفا،ض أو العجز أو في 

من التطبيقات اإلرشادية من التطبيقات اإلرشادية  661)الفقرأ  4لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
من معيار المحاسبة الدولي في  11والفقرأ  19والفقرأ  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مثكد لم يعترف به أو  لتزامإلكتحوط تدفق نقدي  وذل  ما لم يكن البند النقدي مخصصاا  ،(4القطاع العام 
حيث تطبق حين،ذ األحكام المتعلقة بتظرار الفا،ض أو العجز المرتبطة  ،عملية متوتعة بعملة أجنبية

من  611الفقرأ وتطبق  92بتحوطات التدفقات النقدية الواردأ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ويتم بنفس الطريقة التعامل مع الفروتات الناتجة من إظرار  .92ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف

بند نقدي بمبلغ بالعملة األجنبية مختلف عن ذل  الذي سبق إظراره به، ذل  ألن جميع الت يرات في القيمة 
األخرة  وجميع الت يرات، المسجلة المرتبطة بتحركات أسعار الفا،دأ يج  معالجترا بشكل منتظم )متسق(

صافي األصول/ حقوق يتم إدخاله في الفا،ض أو العجز أو في  بيان المركز الماليللبند النقدي في تياس 
، فعلل سبيل الماال إذا تام مشروع بتظرار 92طبقاا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الملكية

) الفقرأ  صافي األصول/ حقوق الملكيةيع في الفا،ض أو العجز المتعلقة باألصول المالية النقدية المعدأ للب
( فتن المشروع يظرر الت ييرات في القيمة المسجلة 92  من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  14

من معيار  (أ) 91والمرتبطة بالت يرات في أسعار صرف العم ت األجنبية في الفا،ض أو العجز )الفقرأ 
 (.4لعام المحاسبة الدولي في القطاع ا

 

في الفا،ض أو العجز طبقاا لمعيار المحاسبة  إظرارهايتم  لبند غير نقديوأية ت ييرات في القيمة المسجلة 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع من التطبيقات اإلرشادية  661)الفقرأ  92الدولي في القطاع العام 

بما في ذل   ،تعلقة باألصول المالية المعدأ للبيعدخل الفا،ض أو العجز المتفعلل سبيل الماال . (92العام 
ذا كان البند غير  صافي األصول/ حقوق الملكية.تأاير الت يرات في أسعار صرف العم ت األجنبية في  واا

مثكد معترف به أو عملية متوتعة بعملة أجنبية، فتنه  لتزامإلكتحوط تدفق نقدي  تخصيصهالنقدي تد تم 
بتظرار الفا،ض أو العجز الناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية كما هي في معيار تطبق األحكام المتعلقة 

 (.92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  611)الفقرأ  92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 

 6621 92 لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو إرشادات التنفيذ ل

 

صااافي األصااول/ وفااي الحااالت التااي يكااون فيرااا جاازء ماان الت ياار فااي القيمااة المسااجلة تااد تاام إظراااره فااي 
وجااازء آخااار تااام إظرااااره فاااي الفااا،ض أو العجاااز )كاااأن تكاااون القيماااة العادلاااة لساااند تاااد زادت  حقااوق الملكياااة

فااتن  الناتجااة عاان الخسااا،ر فااي صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة بالعملااة األجنبيااة ونقصاات بعملااة التقرياار(
التااي يجاا  المشااروع ل يمكنااه إجااراء التقاااص بااين هااذين العنصاارين ألغااراض تحديااد الفااا،ض أو العجااز 

 .صافي األصول/ حقوق الملكيةإظرارها في الفا،ض أو العجز أو في 
 النقصان وعدم تابلية األصول المالية للتحصيل  4.هـ

 لالة ان فاض الشناق الدليا الشقضقلآ لطي  001.هـ
 

ا يكقا الششرق  قادرا  لطي الت رف لطي أيتططا  92ها ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
الششالغ الشستلقة  اشي  دث شتشيز سششآ ساشق ليستنتج أن  يلتشا أال يكقا قادرا  لطي تلصيالا
  ؟شالآ أصاشا 

  

أنه في بعض الحالت "ليس من  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18. تنص الفقرأ ك 
يمة. باستاناء ذل  العوامل الممكن يطابق بمفرده" األحداث المنفصلة ربما تكون سب  في انخفاض الق

معيار من  12الفقرأ علل سبيل الماال المجمعة ألحداث متنوعة ربما تكون سب  في انخفاض القيمة. 
هو ليس في  ياا إ،تمانعلل أن تخفيض تصنيف المشروع "نص ت 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يكون دلي ا علل وجود حالة انخفاض إذا ما  حد ذاته دلي ا علل وجود حالة انخفاض المنافع رغم أنه تد
، ومن الحالت األخرة التي يأخذها المشروع في "مع معلومات أخرة متوفرأ عتبارإلتم أخذه في ا

لتقرير ما إذا كان لديه دليل موضوعي علل حدوث انخفاض منافع المعلومات المتعلقة  عتبارإلا
والمخاطر المالية والعملية ومستويات واتجاهات العجز عن بالمدينين أو المصدرين مال السيولة والم ءأ 

الوطنية والمحلية والقيمة العادلة  تتصاديةاإلوالظروف  والتجاهاتالوفاء ألصول مالية مشابرة، 
فرذه العوامل وغيرها إما أن تعطي مجتمعة أو متفرتة دلي ا موضوعياا كافياا علل  .للضمانات والكفالت

 مالي أو مجموعة من األصول المالية. أصلفي  حصول خسارأ انخفاض
 

 ال سائر الشستقشطية النقصاا: 1.9. هـ
 

ش سارص ان فاض شا  الا شنال  لترافشاإل 92ها يسش  ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
إذا قام الشنا )أ(  ،لطي سشيا الش اا ؟لالقص لترطية ال سائر الشستقشطية قذلا لند إلطال القرض

ش سارص ان فاض  لترافها شإشكاا الشنا )أ( اإلقلدص لشطة.  00111إقراض ال شيا )ا( ششطغ ش
أا ال يستطي   يتقق  – لطي  شرت  التاري ية شنالا   – إذا كاا الشنا قلدص لشطة01ققرية قدرها 

  ؟شا القرقض الش طاص %0تلصيا قاست ادص 
  

المالية تياساا  األصلقاس يتطل  أن ت 92طاع العام معيار المحاسبة الدولي في القمن  45. الفقرأ ك 
القرض فتن القيمة العادلة للدين  ألصلوبالنسبة  .مبد،ياا بالتكلفة التي هي القيمة العادلة للدين الممنوح

هي مبلغ النقد المقرض مع تعديله بأية رسوم أو نفقات )ما لم يكن جزء من المبلغ المقرض هو تعويض 
إضافة لذل ، يتطل  معيار المحاسبة الدولي في  .أخرة صريحة أو ضمنية(عن حقوق أو منافع 
بخسارأ انخفاض القيمة فقط إذا كان هنال  دلي  إيجابيا علل  عترافأن يتم اإل 11القطاع العام الفقرأ 

والفقرأ  45الفقرأ نه مما ل ينسجم مع اا و المبد،ي.  عترافالنخفاض نتيجة لحدث ماضي حصل بعد اإل
القرض عند  أصلتخفيض القيمة المسجلة برا  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من 11
 بخسارأ انخفاض فورية. عترافالمبد،ي من خ ل اإل عترافاإل
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 دص األصا قالفائ قآ :الن فاضتقدير ا 1.0. هـ
 

لقطق أا ال شيا )ا( )أ( يساقره االشنش ص التآ يقااهها ال شيا )ا( قإا  قتصاديةنظرا  لطص قشات اإل
قلذلا  .لا يستطي  أا يسدد اشي  دق ات األصا قالفقائد الشت طقة شقرض شنش  قآ الشقاليد الشلددص

)أ( يتقق  أا ال شيا )ا( سيتشكا شا الققال قالشنش ص  .قهق يتفاقض لطي إلادص هيكطة القرض
إذا كانت شرقط  الن فاضاها ي ترف الشنا )أ( ش سارص  .ات  ششقاا شرقط إلادص الهيكطةإلتزاشش

 -:إلادص الهيكطة هآ كشا هق ششيا قآ أ  شا اللاالت التالية
األصطآ قلكا  ستلقاقالقرض ش د  شع سنقات شا تاريخ اإل أصاال شيا )ا( سيدق  كاشا  (أ)

 لا يدق  أ  ازل شا الفقائد الشترتشة ششقاا الشرقط األصطية. 
التاريخ الشلدد قلكا لا يدق  شيئا  شا  القرض األساسآ قآ أصاال شيا )ا( سيدق  كاشا  (ا)

 الفقائد الشستلقة ششقاا الشرقط األصطية.
األصطآ قالفائدص قلكا شس ر أقا  ستلقاقالقرض شتاريخ اإل أصاال شيا )ا( سيدق  كاشا  (ج)

 شا س ر الفائدص الشتفق لطي  قآ القرض األصطآ. 
األصطآ  ستلقاقاإلالقرض ش د  شع سنقات شا تاريخ  أصاال شيا )ا( سيدق  كاشا  (د)

قاشي  الفقائد الشستلقة لا شدص القرض األصطية قلكا لا يدق  ققائد لا شدص القرض 
 اإلضاقية.

األصطآ كشا  ستلقاقالقرض ش د  شع سنقات شا تاريخ اإل أصاال شيا )ا( سيدق  كاشا  ( هـ) 
 سيدق  كاشا الفقائد لا كا شا الشدص األصطية قالشدص اإلضاقية. 

 

تكون  لنخفاضنص علل أن خسارأ ات 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  11الفقرأ 
ن ل يستطيع المشروع تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموج  الشروط أحاصلة إذا كان من المحتمل 

، هأع  )د(إلل  (أ)لذل  فتذا كان مبلغ وتوتيت الدفعات تد ت ير كما في الفقرات من  .التعاتدية للقرض
علل أساس التوتعات الحالية بشأن تحصيل أصل القرض والفوا،د، وفي  لنخفاضفيج  عند،ذ تقدير ا

الحالت من )أ( حتل )د( أع ه فتن القيمة الحالية من أصل القرض والفوا،د مخصومة بسعر الفا،دأ 
 . ( ستكون أتل ستردادالحقيقي األصلي للقرض )أي المبلغ القابل ل

 

فتن المقرض سيقبض فا،دأ علل الفا،دأ بحيث  ،ورغم أن توتيت الدفعات تد ت ير ،( أع ههـفي الحالة )
أن القيمة الحالية لألصل والفوا،د المستقبلية مخصومة بسعر الفا،دأ الحقيقي األصلي للقرض ستكون 

يقة ولذل  ل يكون هنا  خسارأ انخفاض، إل أن هذا النمط من الحق .مساوية لقيمة القرض المسجلة
 ليس من المحتمل حدواه علل ضوء الصعوبات المالية التي يواجررا العميل ) (.

 

 تلقط القيشة ال ادلة قآ القيشة: تقدير االن فاض 1.1. هـ
 

قرض شنش  شدق ات س ر قائدص  اشت تم التلقط ل  ضد ش اطر أس ار الفائدص شا  الا ششادلة أس ار 
ا لالقة التلقط تشرر شلاسشة التلقط لطقيشة ال ادلة قيتم قا   .ققائد شستطشة شتريرص قشدققلة  اشتة

ا ي  ذ تقدير أها يطزم . إظهارها كتلقط قيشة لادلة، قهكذا قالقيشة الشساطة لطقرض تششا الت ديا
  ؟ت ديا القيشة ال ادلة شسشا ش اطر أس ار الفائدص لتشارإلاالن فاض قآ القرض قآ ا
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تبل التحوط يصبا غير ذي بال بمجرد أن يتم تعديل القيمة للقرض  الفعليإن سعر الفا،دأ . نعم
المسجلة للقرض بأي ت ير في القيمة العادلة سببه تحركات أسعار الفا،دأ، ولذل  فسعر الفا،دأ الحقيقي 

ت ييرات القيمة العادلة المعترف برا،  عتبارإلاألصلي وتكلفة القرض المطفأأ يتم تعديلرا ليثخذ في ا
 القيمة المسجلة المعدلة للقرض. تستخدام،دأ الحقيقي المعدل بويحس  سعر الفا

 

وتحس  خسارأ النخفاض علل القرض المحوط له علل إنرا الفرق بين تيمته المسجلة بعد تعديلرا 
بت يرات القيمة العادلة الناتجة عن التحوط للمخاطر وبين التدفقات النقدية المستقبلية المتوتعة للقرض 

عندما يكون القرض مشمولا في محفظة تحوط مخاطر أسعار  فا،دأ الحقيقي المعدل.مخصومة بسعر ال
العم ت، علل المنشأأ تخصيص الت يرات في القيمة العادلة لمحفظة تحوط القروض )أو لمجموعة 

 مشابه من القروض( مع وجود تحديد نظامي وأساس لنخفاض القيمة.
 

  صيفشصفققة الت قآ القيشة: االن فاض 1.5. هـ
 

شا قرقضها قذششها  شضشقا التلصياتققم شؤسسة شالية شالتساا االن فاض قآ قيشة الازل غير 
يتم ششقاشها التساا الش صف القااا أ ذه لشقااهة ذلا الازل  ش ادلة  اشتةالشدينة لطي أساع 

 %صفر) ، دقا أا يتم تلصيط  إستلقاقغير شضشقا التلصيا ششقاا لدد األيام التآ شضت لطي 
إذا كانت الشدص  %51يقم ق 081–21إذا كانت الشدص شيا  %91يقم ق 21شا  أقاإذا كانت الشدص 

ها يشكا أا ن تشر النتائج . يقم( 005إذا كانت الشدص أك ر شا  %011يقم ق 005ق 080شيا 
شا القرقض قالذشم الشنش ص ششقاا ش يار  الستردادشناسشة ألغراض التساا الششطغ القاشا ل

 ؟ 79الفقرص  92الدقلآ قآ القطا  ال ام  الشلاسشة
  

طل  احتسا  النخفاض تت 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  19. الفقرأ ليس بالضرورأ
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  لألصلأو خسا،ر الديون الردي،ة كالفرق بين القيمة المسجلة 

 قية األصلية لألداأ المالية.مخصومة بسعر الفا،دأ الحقي
 

 ال سائر الزائدص قآ القيشة: االن فاض 1.0. هـ
 

شان فاض أق  سائر  لترافيسش  لششرق  شاإل 92ها ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
ديقا رديئة إضاقة إلي  سائر االن فاض التآ تقررت لطي أساع الدليا الشقضقلآ لا االن فاض 

  ؟قرادية ش رققة أق قآ شاشقلات ش رققة شا أصقا شالية ششاشهةاقآ أصقا شالية 
  

بانخفاض أو خسا،ر  عترافل يسما للمشروع باإل 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل. 
المالي اإلفرادي المعروف أو المجموعات  األصلديون ردي،ة إضافة إلل تل  التي يمكن نسبترا إلل 

( علل 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  11الفقرأ لية مشابرة )المعروفة من أصول ما
معيار المحاسبة من  11الفقرأ أساس الدليل الموضوعي حول وجود انخفاض في تيمة تل  األصول )

لت طية انخفاض أخذها كاحتياطي والمبالغ التي تد يرغ  المشروع في  .(92الدولي في القطاع العام 
 ،ات التي ل يمكن تأييدها بدليل موضوعي عن النخفاضلحتياطفي أصول مالية كا إضافي ممكن

أو خسا،ر ديون ردي،ة بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع  كانخفاضبرا  عتراففري ل يمكن اإل
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علل كل حال، إذا حددت المنشأأ أنه ل يوجد دليل موضوعي علل انخفاض القيمة لتحديد  .92العام 
صل مفرداا، سواء كان مرماا أو ل، فرو يشمل األصل في مجموعة األصول المالية مع ضمان األ

 (.11الفقرأ  92ي للمخاطر مميز ) معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ،تمان
 

 لطي أساع الشلفظةالقيشة ن فاض إش لترافاإل 1.7. هـ
 

شاالن فاض لألصقا  لترافططا اإلتت 92ام ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال شا  79الفقرص 
 92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا  70الفقرص نف ت .الشالية الشساطة شالتكطفة الشطف ص

أق لطي أساع شلفظة تلتق  شاشقلة  اقراديةش  شصقرص  لترافلطي أا االن فاض يشكا قياس  قاإل
ا القيشة أشينشا  ان فضتقالد قآ الشلفظة قد  أصاة قإذا كانت قيش. شا األصقا الشالية الششاشهة

قآ الشاشقلة كانت ألطي شا تكطفت  الشطف ص، قها يسش  ش يار الشلاسشة الدقلآ    ر ألصاال ادلة 
 األقلي؟  األصاشان فاض قيشة  لترافش دم اإل 92قآ القطا  ال ام 

 

الفقرأ مطفأأ تد تعرض لنخفاض فتن فرادي مسجل بالتكلفة الإمالي  أصلن أفتذا علم المشروع . ك 
األصل.  ذل بالنخفاض في  عترافستلزم اإلت 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  19

المسجل والقيمة  األصلوينص معيار المحاسبة الدولي علل أن )تيمة الخسارأ هي الفرق بين تيمة 
من  11الفقرأ فاض علل أساس المحفظة بموج  يطبق تياس النخ .-زيادأ أكيدأ–(  ستردادالقابلة ل

عندما يكون هنا  ما يشير إلل وجود انخفاض في  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 مجموعة من األصول المماالة ول يمكن التحقق من النخفاض في مجموعة محددأ مفردأ من المجموعة.

 

 ااشالضش لتراف: اإلقآ القيشة االن فاض 1.8. هـ
 األصقا قآ الش ايير الدقلية األ رى. إلترافقال يقاشا ش ايير شالآ شن فض شضشقنة  أصاإذا كاا 

 الشالآ الشن فض؟  األصاشستقا لا  ك صاها ي ترف شالضشاا 
  

ول يستوفي الضمان المعايير  .المالي المنخفض يعكس القيمة العادلة للضمان األصلن تياس . إك 
عن  لمنفص كأصلل يعترف بالضمان  ،وبالتالي .لل أن يتم تحويله إلل المقرضإ عترافالمطلوبة لإل

 .لألصقا قآ الش ايير األ رى لترافيقاشا ش ايير اإلحتل  المالي المنخفضة األصل
 

 لطشي  الشتققرصاألصقا غير الشالية قيشة  قآ ن فاضاال  1.2. هـ
 

ق الشطكية، ققيست شالقيشة ال ادلة قد طت شالآ غير نقد ، ش ا إلدى أدقات لقق أصاإذا كاا هناا 
ها يتم  األصا. ذلاقيشة  ان فضتققد  صاقآ األصقا/ لققق الشطكيةأرشالها ق سائرها قآ 

قآ الفائض أق ال از لطفترص شال سائر الشتراكشة الصاقية التآ كانت قد أد طت قآ لققق  لترافاإل
  ؟ال شطة األانشيةالشطكية ششا قآ ذلا أ  ازل سشش  تريرات أس ار صرف 

  

 عترافنص علل أنه إذا كان تد تم اإلت 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  11. الفقرأ نعم
مالي مسجل بالقيمة العادلة، ويوجد دليل  أصلبخسارأ من صافي األصول/ حقوق الملكية في 

صافي تي كان تد اعترف برا في فتن الخسارأ المتراكمة الصافية ال ،انخفض تيمته األصلموضوعي أن 
برا في الفا،ض أو العجز  عترافمن حقوق الملكية واإل إعادأ تصنيفرايج   األصول/ حقوق الملكية

أي جزء من الخسا،ر الصافية المتراكمة يكون سببه  باألصل. عترافللفترأ رغم أنه لم يتم إل اء اإل
به في صافي األصول/ حقوق الملكية  عترافاإل في ذل  األصل الذي تمت يرات أسعار العملة األجنبية 
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أية خسا،ر لحقة بما في ذل  أي جزء ب عترافيتم أيضا اإل .في الفا،ض أو العجزبه  عترافيتم اإل
  باألصل. عترافيعود لت يرات أسعار صرف العملة األجنبية في الفا،ض أو العجز إلل أن يتم إل اء اإل

 

إذا كاا األصا الشالآ الشتققر لطشي  شلتاز قآ لققق الشطكية شا  قآ القيشة: االن فاض 1.01.هـ
 سالشا ؟

 

الناتاة لا شاألرشاح قال سائر  لترافيتم اإلأا  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام يتططا 
قإذا كانت  قآ صاقآ األصقا/ لققق الشطكية. لطشي  الشتققرصتريرات القيشة ال ادلة لألصقا الشالية 

 لترافأا يتم اإلها يشكا ، ال ادلة اإلاشالية لش ا هذه األصقا أقا شا قيشتها الشساطة القيشة
قآ الفائض أق  قآ صاقآ األصقا/ لققق الشطكيةشها  لترافاإلتم ل سارص اإلاشالية الصاقية التآ شا

  ال از؟
  

دلة اإلجمالية أتل من معيار المحاسبة الدولي المناس  ليس هو ما إذا كانت القيمة العا. ليس بالضرورأ
مالي أو مجموعة من األصول تد  أصلبل ما إذا كان هنا  دليل موضوعي علل أن  ،القيمة المسجلة

بتقييم ما إذا كان هنا  دليل موضوعي  بنراية كل فترأ إعداد تقريرانخفضت تيمترا، ويقوم المشروع 
معيار من  11-18الفقرأ علل مالي أو مجموعة من األصول تد تكون انخفضت بناءاا  أصلعلل أن 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12الفقرأ وضا ت، و 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ن تراجع القيمة السوتية ألداأ من حقوق الملكية إلل ما دون التكلفة ليس بالضرورأ دلي ا علل أ 92

من تيمته المطفأأ ليس بالضرورأ دلي ا  أتلند دين إلل وبالمال فتذا هبوط القيمة العادلة لس .النخفاض
سبيل الماال نتيجة لزيادأ أسعار الفا،دأ األساسية الخالية من )علل النخفاض فقد يحصل الربوط علل 

 .(المخاطر
 

 القسم ق: التلقط
 أدوات التحوط  6و.

 التلقط لش اطرص القيشة ال ادلة لسند صادر ش شطة أانشية 0.0ق.
 

لشطة القياع لدي  هآ اليا الياشانآ أصدر دينا  شششطغ  شسة شالييا دقالر لشدص  الذ ) (   ششرق ال
شتطا سندا  شدت   شع سنقات ققيشت   شسة شالييا دقالر يكشا إن   . شع سنقات شس ر قائدص  اشت

) ( ت صيف دين   الششرق  يستطي قها  .ذا س ر قائدص  اشت قشصنف لطي أن  شتاح لطشي 
( شالدقالر األشريكآ ك داص تلقط قآ لالقة تلقط قيشة لادلة لكاشا ش اطرص القيشة ال ادلة ات شإلتزا)

 لسندها شالدقالر؟
 

تسما لألداأ غير المشتقة بأن تستخدم  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  86الفقرأ . ك 
ن السند الموجود لدة الكأداأ تحوط فقط للتحوط ألخطار أسعار صرف العملة األجنبية،  )ي(  مشروعواا

 .،تمانمعرضة تيمته العادلة لت يرات أسعار العم ت األجنبية وأسعار الفا،دأ ومخاطر اإل
 

الصادر شالدقالر األشريكآ كتلقط قيشة لادلة أق تلقط تدقق نقد   لتزاماإل ها يشكا ت صيف ، كذلا
 ؟ل نصر ال شطة األانشية قآ السند

 

ل لزوم لمحاسبة التحوط ألن القيمة المطفأأ ألداأ التحوط وللبند المتحوط له يعاد  ،علل كل حال. نعم
)ي( بتخصيص الع تة كتحوط للتدفق  مشروعأسعار اإلتفال، وسواء تام ال تستخدامتياسرما ك هما ب

أو  وأي ربا .النقدي أو تحوط للقيمة العادلة فتن تأاير الربا الصافي أو الخسارأ الصافية هو نفسه
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خسارأ ناتجة عن أداأ تحوط مخصصة كتحوط للتدفق النقدي يعترف به فوراا في الفا،ض أو العجز مع 
بالت ير في السعر الفوري )النقدي( للبند المتحوط له في الفا،ض أو العجز طبقاا لمعيار  عترافاإل

  .4المحاسبة الدولي 
 

 ير ششتقةشالية غ اتإلتزاشأصقا شالية أق  إست دامالتلقط ش 0.9ق.
 

أداص ديا ذات س ر قائدص  اشت  الششرق  ققد أصدر .) ( هآ اليا الياشانآ ششرق لشطة القياع لط
قششطغ األداص  شسة  ستلقاققتستلق ش د سنتيا قاألصا يدق  شتاريخ اإل ةقالفائدص تدق  نصف سنقي

شطغ  شسة شالييا ششي ات ذ  س ر  اشت شش إلتزامقآ  الششرق  د اكشا إا  .شالييا دقالر أشريكآ
دقالر يستلق ش د سنتيا قلم ي تشر كششتقة ألن  تنطشق لطي  شرقط اإللفال ال اصة شالششي ات 

) (  الششرق ستطي  ي. ها 92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  5ال ادية القاردص شالفقرص 
 اتهالتزاشإل ص القيشة ال ادلة شالدقالر األشريكآ كتلقط قيشة لادلة لكاشا ش اطر  ات إلتزاشت صيف 

  ؟شالشي  شس ر  اشت قتكقا شؤهطة لشلاسشة التلقط
 

ات لتزاماألصول أو اإل تستخدامتسما ب 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  86الفقرأ . ك 
  .غير المشتقة كأداأ تحوط فقط لمخاطر عملة أجنبية

 

شالدقالر األشريكآ كتلقط قيشة لادلة لش اطر  ات زاشإلت) ( ت صيف  الششرق ستطي  يها  ،كذلا
ال شطة األانشية الشرتشطة شاالستالم الشستقشطآ لطدقالرات األشريكية قآ لقد الششي ات ذ  الس ر 

 ال اشت؟
 

ات غير المشتقة لتزاميسما بتخصيص األصول أو اإل 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . نعم
اابت  لتزامإلتة تحوط تدفق نقدي من الت يرات في أسعار صرف العم ت األجنبية كأداأ تحوط في ع 

وأي ربا أو خسارأ يتعلق بأداأ التحوط  .(92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  81 أ)الفقر 
خ ل الفترأ السابقة لحدوث المبيعات صافي األصول/ حقوق الملكية غير المشتقة والذي يسجل في 

 كتعدي ت إعادأ التصنيف الفا،ض أو العجزبرا من حقوق الملكية إلل  عترافالتي يج  اإلستقبلية الم
 (.92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  611عند تحقيق البيع )الفقرأ 

 

 الششي ات ك داص التلقط شدال  شا الشند الشتلقط ل ؟ إلتزام) ( ت صيف  الششرق ستطي  يها  ،كذلا
غيااار المشاااتق يمكااان تخصيصااارا كاااأداأ تحاااوط فاااي ع تاااة  لتااازاماإلأو  األصااالإن األداأ المشاااتقة أو . كااا 

 ،إل أنااه .الااباات )المثكااد( فاا  يمكاان تخصيصااه كااأداأ تحااوط لتاازامأمااا اإل .تحااوط مخاااطر العملااة األجنبيااة
مااان  69 ألفقااار البياااع مطلاااو  فصاااله كمشاااتقة مابتاااة بموجااا  ا إلتااازامإذا كاااان عنصااار العملاااة األجنبياااة فاااي 

ماان معيااار المحاساابة ماان التطبيقااات اإلرشااادية  41والفقاارأ  92معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام 
فتناااه يمكااان تخصيصاااه كاااأداأ تحاااوط فاااي ع تاااة التحاااوط لت ييااارات القيماااة  ،92الااادولي فاااي القطااااع العاااام 

   .جنبيةالعادلة في القيمة المستحقة من الدين والتي تعزة لمخاطر العملة األ
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 ال يارات الشكتقشة قآ أدقات التلقط الشاش ة إست دام :شلاسشة التلقط 0.0ق.
 

شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا التطشيقات اإلرشادية  097ها الفقرص -النتياة )أ( 
  لطي طقق أس ار الفائدص )اللد شيا األلطي قاألدني( أق أداص ششتقة أ رى تنطق  إست شااتشن   92

 ؟ يار شكتقا ق يار ششترى ك داص تلقط
 

طوق أسعار الفا،دأ )الحد بين األعلل واألدنل( أو أي أدلة مشتقة أخرة تنطوي علل  .حس  الحالة
ألن الفقرأ  ،خيار مكتو  وخيار مشترة ل يمكن تخصيصرا كأداأ تحوط إذا كانت خياراا مكتوباا صافياا 

الخيار  إستعمالتستانل  92ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معيالتطبيقات اإلرشادية من من  691
أما طوق أسعار الفا،دأ أو  .مكتو  كأداأ تحوط إل إذا كان مخصصاا كتسوية )تسديد( لخيار مشترةال

أداأ مشتقة أخرة تتضمن خياراا مكتوباا فيمكن تخصصيرا كأداأ تحوط إذا كانت عبارأ عن خيار مشترة 
 مته صفر.صافي أو طوق تي

 

شا هآ ال قاشا التآ تشيا أا طقق س ر الفائدص أق أداص ششتقة أ رى تاش  شيا  يار النتياة )ا( 
 ؟شكتقا ق يار ششترى ليع  يارا  شكتقشا  صاقيا  

العوامل التالية إذا أخذت مجتمعة تبين أن طوق أسعار فا،دأ أو أداأ مشتقة أخرة تتضمن خياراا مكتوباا 
 -كتوباا صافياا:ل تعتبر خياراا م

ن السمة المميزأ للخيار  .ل توجد ع وأ صافية مستلمة عند بداية الخيارات أو علل مدة عمرها (أ) واا
 المكتو  هي است م ع وأ لتعويض الكات  عن تحمله للمخاطرأ. 

فيما عدا سعر تنفيذ الخيار، فتن شروط عنصر الخيار المكتو  وعنصر الخيار المشترة هي  ( )
فتن  ،وكذل  .(ستحقاقذل  المت ير أو المت يرات األساس وف،ة العملة وتاري  اإل نفسرا )بما في

 القيمة الوهمية لعنصر الخيار المكتو  ليست أكبر من القيمة الوهمية لعنصر الخيار المشترة.
 

 التلقطات الدا طية 0.1ق.
 

الش اطر شيا شركات  ش ض الششاري  تست دم لققد الششتقات الدا طية )التلقطات الدا طية( لتلقيا
شا ش يار  89ها الفقرص  .أق أقسام دا ا قلدص قانقنية قالدص إقتصاديةش تطفة قآ شاشقلة 

 تشن  شلاسشة التلقط قآ لاالت كهذه؟  92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

ل  92طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق. إذا تم تقديم تقرير عن العقود الداخلية المشتقة. فتن نعم
علل كل حال يذكر أن عمليات التحوط الداخلي و  ،نهأمع . يحدد كيف يج  علل المشروع إدارأ مخاطره

 مجموعةضمن ( توحيد عمليات التحوط أهذا ينطبق علل كل من ). ليست مثهلة لمحاسبة التحوط
رض عمليات التحوط عبر ( وفي البيانات المالية الموحدأ والمفردأ لوحدأ تانونية ل  )، وإتتصادية
ن مبادئ إعداد البيانات المالية الموحدأ تقتضي آن تحذف بالكامل األرصدأ  .الشركات  ضمنواا

  واألرباح غير المتحققة الناتجة. تتصاديةاإلالمجموعة  ضمنوالعمليات  تتصاديةاإلالمجموعة 
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را كتحوط في البيانات يمكن تخصيص تتصاديةاإلالمجموعة  ضمنفتن عملية تحوط  ،ومن جرة أخرة
 ضمنفي  المشروع ذل ألن العملية هي عملية خارجية من منظور  منفرد، مشروعالمالية المنفصلة ل

ومن جرة أخرة فتذا تم تقاص العقد الداخلي مع طرف خارجي فتن العقد  .تتصاديةاإلالمجموعة 
 التحوط.ه أداأ تحوط وتكون ع تة التحوط مثهلة لمحاسبة إعتبار الخارجي يمكن 

 

 -:علل عمليات التحوط الداخلية 92وفيما يلي ملخص لتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  عقود مشتقة  تستخدامل يحول دون تيام مشروع ما ب 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

مستوة الخزينة أو أي داخلية ألغراض إدارأ المخاطر ول يمنع من تجميع المشتقات الداخلية علل 
موتع آخر مركزي ليمكن إدارأ المخاطر علل أساس المشروع بكامله أو علل مستوة أعلل من 

 الوحدأ أو القسم.
  يمكن أن تكون مثهلة  إتتصاديةإن العقود المشتقة الداخلية بين وحدتين منفصلتين ضمن مجموعة

يتم التقاص بين تل  لم لمنفصلة حتل لو لمحاسبة التحوط من تبل الوحدتين في بياناترما المالية ا
 . تتصاديةاإلالعقود الداخلية مع عقود مشتقة مع فريق خار  المجموعة 

  يمكن أن تتأهل عقود المشتقات الداخلية بين تسمين منفصلين داخل نفس الكيان القانوني إلل
ا كانت تل  العقود مقابل محاسبة التحوط في البيانات المالية المنفصلة لذل  الكيان القانوني فقط إذ

 عقود المشتقات مع طرف خارجي عن ذل  الكيان القانوني.

  ويمكن أن تتأهل عقود المشتقات الداخلية بين أتسام منفصلة داخل نفس الكيان القانوني وبين
إلل محاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدأ فقط  تتصاديةنشأأ اإلالم منشآت منفصلة ضمن

 .تتصاديةلعقود الداخلية مقابل العقود المشتقة مع طرف خارجي عن المنشأأ اإلإذا كانت ا

  أما إذا كانت العقود الداخلية المشتقة ل يجري تقاصرا مع عقود مشتقة مع أطراف خارجية فتن
 وأتسام المجموعة يج  عكسه في التوحيد.منشآت منفردأ محاسبة التحوط من تبل  إستخدام

 

)أ( يادخل فاي مباادلت أساعار فا،ادأ داخلياة ماع تسام المنشاأأ عملياات المصارفية فاي تسام ال :إليضاح ذلا 
والردف هاو التحاوط لمخااطر أساعار الصارف لقارض )أو لمجموعاة مان القاروض  .التداول في نفس البن 

دفعااات فا،اادأ اابتااة المصاارفية ياادفع تساام العمليااات  ،وبموجاا  المبادلااة .المتشااابرة( فااي محفظااة القااروض
 تاجرأ وبالمقابل يستلم دفعات فا،دأ ذات سعر فا،دأ مت ير.لقسم الم

 

ذا لم يتم الحصول علل أداأ تحوط من جرة خارجية  92فتن معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام  ،واا
 .ل يسما بتطبيق محاسبة التحوط في عملية التحوط التي أجراها تسم العملياات المصارفية وتسام المتااجرأ

أنااه يمكاان فقااط تخصاايص المشااتقة  92ماان معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  89وتااذكر الفقاارأ 
فااتن أيااة أرباااح أو خسااا،ر  ،ذلاا علاال التااي ياادخل فيرااا فريااق خااارجي عاان المشااروع كااأداأ تحااوط، وعاا وأ 

لااذل   .يجاا  حااذفرا عنااد التوحيااد أو ضاامن منشااآت فرديااة إتتصاااديةضاامن منشااأأ ناتجااة عاان العمليااات 
، ضااد األتسااام المختلفااة للبناا  )أ( غياار مثهلااة لمحاساابة التحااوط فااي البيانااات الماليااة للبناا  )أ(فالعمليااات 

غياار مثهلااة لمحاساابة  إتتصاااديةمنشااأأ وبالمااال فااتن العمليااات التااي تجاارة بااين الشااركات المختلفااة ضاامن 
 التحوط عند التوحيد.

 

الماااال أعاا ه إن دخاال تساام المتاااجرأ وعلال كاال حااال فااتذا حصاال باإلضااافة للمبادلااة الداخليااة المااذكورأ فااي 
فاي مبادلاة أساعار فا،ادأ أو عقاد آخاار ماع فرياق خاارجي بماا ياثدي إلاال تساوية المخااطرأ المتحاوط لراا فااي 
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 .92المبادلااة الداخليااة فتنااه يسااما بمحاساابة التحااوط بموجاا  معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام 
فااتن البنااد المتحااوط لااه هااو القاارض )أو مجموعااة  92ام ألغااراض معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العاا

تااروض متشااابرة( فااي تساام العمليااات المصاارفية وأداأ التحااوط هااي مبادلااة أسااعار الفا،اادأ الخارجيااة أو عقااد 
 آخر.

 

ويمكااان لقسااام المتااااجرأ تجمياااع مباااادلت داخلياااة عديااادأ أو أجااازاء منراااا ل يعاااادل )يسااادد( بعضااارا بعضاااا 
بموجاا   .مااع فريااق االااث بمااا يااثدي إلاال التقاااص مااع المخاااطرأ اإلجماليااةوياادخل فااي عقااد مشااتق واحااد 

فااتن مااال عمليااات التحااوط الخارجيااة هااذه يمكاان أن تكااون  ،92معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام 
مثهلة لمحاسبة التحوط شريطة أن تكون البنود المتحوط لرا في تسام العملياات المصارفية معروفاة وتحقاق 

ماان معيااار المحاساابة  88ة لمحاساابة التحااوط، ويجاا  أن ي حااظ علاال كاال حااال أن الفقاارأ الشااروط األخاار 
إذا كاناات  سااتحقاقلإلالمحااتفظ برااا  اتسااتامار لإلل تسااما بمحاساابة التحااوط  92الاادولي فااي القطاااع العااام 

 المخاطرأ المتحوط لرا هي التعرض لت يرات أسعار الصرف.
 

 ست دشة لش الاة ش اطر أس ار الفائدصالدا طية الش لققد الششتقاتتقاف  0.5ق.
 

إذا د طت دائرص ال زينة الشركزية قآ لققد ششتقة دا طية ش  شركات تاش ة قأقسام ش تطفة ضشا 
ا تكقا تطا ألطي أساع شركز ، ها يشكا ش اطر أس ار الفائدص شا أاا إدارص  قتصاديةالشنش ص اإل

 تصفية – قشا تااقز الش اطر –ة الشقلدص إذا تم ال ققد شؤهطة لشلاسشة التلقط قآ الشيانات الشالي
 ؟ال ققد الدا طية ش ضها ش  ش ض قتسقية ال سارص الصاقية قآ السقق ش  لققد ششتقة  اراية

 

التابع أو القسم كع تة تحوط يثدي إلل  مشروعالعقد الداخلي الذي يتم تخصيصه علل مستوة ال. ك 
بند المتحوط له في الفا،ض أو العجز )تحوط تيمة عادلة( أو إلل بالت ير في القيمة العادلة لل عترافاإل
) تحوط تدفق  صافي األصول/ حقوق الملكية بالت يرات في القيمة العادلة للمشتقة الداخلية في عترافاإل

ول يوجد أساس لت يير الخاصية المميزأ لقياس البند المتحوط له في ع تة تحوط القيمة العادلة  .نقدي(
ربا أو ال به في عترافلإليتم تسوية المخاطرأ وتسديدها بمشتقة خارجية، كما أنه ل يوجد أساس ما لم 

برا في الفا،ض  عترافإلحدة الوحدات واإل صافي األصول/ حقوق الملكيةخسارأ المشتقة الداخلية في 
خليتين أو أكار وفي حالة وجود مشتقتين دا .أو العجز لوحدأ أخرة ما لم يتم تقاصرا مع مشتقة خارجية

التابع أو  مشروعات علل مستوة اللتزاممستعملة لمعالجة مخاطر أسعار الفا،دأ علل األصول أو اإل
القسم ويتم تقاص تل  المشتقات علل مستوة الخزينة فتن أار تخصيص المشتقات الداخلية كأدوات 

ع أو القسم يتم تقاصرا التاب مشروعتحوط هو أن المخاطر غير المشتقة المتحوط لرا علل مستوة ال
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  86وحيث أن الفقرأ  ،بعضرا مع بعض في التوحيد، وبالتالي

ل تسما بتخصيص غير المشتقات كأدوات تحوط إل لمخاطر العم ت األجنبية فتن نتا،   92العام 
التابعة أو القسم والتي لم  مشروعة الالمشتقات الداخلية علل مستو  إستعمالمحاسبة التحوط الناتجة من 

 يتم تسديدها مع أطراف خارجيين يج  أن يجري عكسرا عند التوحيد.
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ويج  م حظة أنه لن يكون هنا  علل كل حال اار علل صافي األصول/ حقوق الملكية نتيجة عكس 
ل مستوة التوحيد إذا تأاير محاسبة التحوط في التوحيد للمشتقات الداخلية التي التقاص فيما بينرا عل

التابع أو الوحدأ، وكما أن المشتقات الداخلية  مشروعاستعملت لنفس نوع ع تة التحوط علل مستوة ال
تابعين أو  مشروعينكتحوط للقيمة العادلة من تبل  راإستعماليتم التقاص بينرا علل مستوة الخزينة فتن 

العادلة المعترف برا في الفا،ض  القيمص بين وحدتين ضمن المجموعة الموحدأ سينت  عنه أيضاا التقا
ستعمالو أو العجز،  تابعين أو تسمين ضمن المجموعة  مشروعينكتحوطات تدفق نقدي من تبل  رااا

، وعلل كل حال صافي األصول/ حقوق الملكيةالعادلة في القيم الموحدأ ينت  عنه أيضاا التقاص بين 
خلية كتحوط للقيمة العادلة واألخر للتحوط للقيمة العادلة فتن فتن المدة الذي يستعمل فيه أحد العقود الدا

ل يتم تقاصه ألن ربا )أو خسارأ( المشتقة الداخلية  صافي األصول/ حقوق الملكيةأارها علل 
المستخدمة كتحوط تيمة عادلة يدخل في الفا،ض أو العجز بينما يدخل الربا )أو الخسارأ( المقابلة 

، كما أنه ل الفا،ض أو العجزخلية المستعملة كتحوط للقيمة العادلة يدخل في النات  عن المشتقة الدا
يكون هنا  تقاص إذا كانت أرباح أو خسا،ر العقد الداخلي )المستعملة في ع تة تحوط تدفق نقدي( 

  صافي األصول/ حقوق الملكية. برا في عترافسيتم اإل
 

علل عمليات التحوط  92لدولي في القطاع العام يصف كيفية تطبيق معيار المحاسبة ا 6.4و. السثال
 الداخلية.

 

  األانشية ال شالتإلدارص ش اطر  الشست دشةتقاف لققد الششتقات الدا طية  0.0ق.
 

إذا د طت دائرص ال زينة الشركزية قآ لققد ششتقة دا طية ش  شركات تاش ة قأقسام ش تطفة ضشا 
تطا  إست شااها يشكا  ،لطي أساع شركز  شالت األانشيةقذلا إلدارص ش اطر ال  قتصاديةالشنش ص اإل

 تصفية –قشا تااقز الش اطرص –ال ققد ك ساع لشلاسشة التلقط قآ الشيانات الشالية الشقلدص إذا تم 
ال ققد الدا طية أقال ش ضها شقاشا ش ض قتسقية ال سارص الصاقية شا  الا الد قا قآ لقد ششتقة 

  ؟ش  طرف  اراآ
 

إل ااء جمياع  "البياناات المالياة الموحادأ والمنفصالة" 1لل عدأ أمور. فمعيار المحاسبة الادولي يعتمد ذل  ع
ماان معيااار  89المعااام ت الداخليااة فااي البيانااات الماليااة الموحاادأ. وكمااا هااو منصااوص عليااه فااي الفقاارأ 

اسابة التحاوط ، فاتن معاام ت التحاوط الداخلياة ل تكاون مثهلاة لمح92المحاسبة الدولي في القطااع العاام 
. ولااذل ، فاتذا رغباات المنشاأأ بعمال محاساابة التحاوط للبيانااات تتصااديةللبياناات المالياة الموحاادأ للمنشاأأ اإل

المالياااة الموحااادأ، فيجااا  عليراااا تعياااين ع تاااة تحاااوط باااين أداأ التحاااوط الداخلياااة المثهلاااة والبناااد المحاااوط 
 المثهل. 

 

األااااار المحاساااابي لمشااااتقين  فااااتن، 0.5ق.لساااثال كماااا جاااااء عنااااد مناتشااااة ا. األمااار يتوتااااف حساااا  الحالااااة
ي ذالتاااابع أو القسااام والااا مشاااروعداخليتااين أو أكاااار مساااتعملة إلدارأ مخااااطر أساااعار الفا،ااادأ علااال مساااتوة ال

يجااري التقاااص بالنساابة لااه علاال مسااتوة الخزينااة هااو أن المخاااطر غياار المشااتقة المتحااوط لرااا وعلاال تلاا  
الفااا،ض أو العجااز أو صااافي ول يوجااد أااار لااذل  فااي  .التوحيااد المسااتويات يجااري التقاااص فيمااا بينرااا عنااد

اساتعملت المشاتقات الداخلياة فاي نفاس ناوع ع تاة التحاوط )أي تحوطاات )أ( إذا  األصول/ حقاوق الملكياة
باأي  عتاراف) ( في حالاة تحوطاات التادفقات النقدياة، ياتم اإلالقيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية( 
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برااا أولياااا أو فااي صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة فااي حسااا   عتاارافلاال المشااتقة تاام اإلأرباااح وخسااا،ر ع
الفااا،ض أو العجااز فااي نفااس الفتاارأ. وعنااد هااذان الشاارطان، يااتم تعااادل الفااا،ض أو العجااز علاال المشااتقات 
الداخليااة المعتاارف برااا أولياااا فااي حسااا  الفااا،ض أو العجااز أو فااي صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة عنااد 

يد وينت  عن ذل  نفس حسا  الفا،ض أو العجز وصافي األصاول/ حقاوق الملكياة كماا لاو تام إل ااء التوح
المشااتقات. ولكاان تااد يكااون هنااا  تااأاير علاال بنااود السااطر المنفصاال، فااي كاا  بيااان الاادخل الموحااد وبيااان 
ي المركااااز المااااالي الموحااااد، إضااااافة لإلل اااااء، فااااتن هنااااا  تااااأايراا علاااال حسااااا  الفااااا،ض أو العجااااز وصاااااف

مشااتقات المعادلااة الداخليااة فااي تحوطااات التاادفقات النقديااة، بينمااا  إسااتخداماألصااول/ حقااوق الملكيااة إذا تاام 
اآلخاارين فااي تحوطااات القيمااة العادلااة. هنااا  تااأايراا علاال حسااا  الفااا،ض أو العجااز وصااافي  إسااتخداميااتم 

تااادفقات النقدياااة إذا تااام األصاااول/ حقاااوق الملكياااة لمشاااتقات المعادلاااة الداخلياااة المساااتخدمة فاااي تحوطاااات ال
بالفااا،ض أو العجااز علاال المشااتقة المعتاارف برااا أولياااا فااي صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة فيااتم  عتاارافاإل

إعااادأ تصاانيفرا ماان حقااوق الملكيااة للااربا أو الخسااارأ فااي فتاارات مختلفااة )ألن البنااود المحوطااة تااثار علاال 
 حسا  الفا،ض أو العجز في الفترات المختلفة(. 

 

ذا ك ات المالية لتزاماإل أوانت المشتقات الداخلية تمال تحويل مخاطر العم ت األجنبية علل األصول واا
من معيار المحاسبة الدولي في  86غير المشتقة األساسية فتنه يمكن تطبيق محاسبة التحوط ألن الفقرأ 

اض محاسبة داأ تحوط ألغر أغير المشتق بأن تخصص ك لتزاماإل أو لألصلسما ي 92القطاع العام 
العقود  إستعماليمكن في هذه الحالة  ،وبالتالي .التحوط في ع تة تحوط لمخاطر العملة األجنبية

المشتقة الداخلية كأساس لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدأ حتل في حالة تقاصرا بعضرا مع 
تة التحوط المنطوية فقط علل علل أية حال فتن القوا،م المالية الموحدأ، مرمة في تحديد ع  بعض.

 العمليات الخارجية.
 

إضافة إلل ذلا ، ل يمكان للمنشاأأ تطبياق محاسابة التحاوط بمقادار تمايال مشاتقة معادلاة داخلياة أو إانتاين 
ات الاابتاة غيار المعتارف لتزاماعملية النقل مخاطر العملة األجنبية علال معاام ت التنباث المتضامنة أو اإل

ات الاابتااة أو معااام ت التنبااث ليساات مثهلااة علاال أنرااا أداأ تحااوط بموجاا  معيااار زاماالتبرااا. وهااذا ألن اإل
المشااتقات الداخليااة فااي  إسااتخدامعلاال ذلاا ، فتنااه ل يمكاان  . وبناااءا 92المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام 

موحاادأ. هااذه الحالااة كأساااس لتحديااد المعااام ت الداخليااة المثهلااة لمحاساابة التحااوط فااي البيانااات الماليااة ال
وعلاال كاال حااال فااأي ربااا )أو خسااارأ( متااراكم نااات  عاان مشااتقة داخليااة كااان تااد دخاال فااي القيمااة المسااجلة 

يجاا   بااه فااي صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة عتاارافأو اإل )تعااديل األساااس( إلتاازامأو  ألصاالالمبد،يااة 
ماال تحاوي ا لمخااطر عملاة عكسرا عند التوحيد إذا لم يكن باإلمكان إابات أن المشاتقة الداخلياة المعادلاة ت

 لتحوط األداأ الداخلية. مالي إلتزامأجنبية موجودأ أو 
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 0 .0ق.الششتقات الدا طية: أش طة لطي تطشيق السؤاا  700ق.  
 

 تعني مركز الخزينة. TCتعني عملة التقرير و  LCتعني العملة األجنبية و  FCفي جميع األمالة فتن 
 

 العادلة : تقاص تحوطات القيمة6الحالة 
 

يوماا تقوم بالتحوط لرا  11تستحق بعد  FC 611الشركة التابعة أ لديرا أوراق تبض للمتاجرأ بمبلغ 
تستحق  FC 51، والشركة التابعة   عليرا أوراق دفع بمبلغ TCعقد أجل مع مركز الخزينة  تستعمالب

 .TCيوماا وتقوم بالتحوط لرا من خ ل عقد أجل مع  11أيضاا بعد 
 

ويستلمه  FC 51بتصفية المشتقتين الداخليتين والدخول في عقد أجل خارجي يدفع بموجبه مبلغ  TCيقوم 
 .يوماا  11خ ل  RCمقابلرا مبلغ بعملة التقرير 

 

 علل LC 61وبذل  تلحق بالشركة أ خسارأ . LCمقابل العملة  FCتضعف العملة  6وبنراية الشرر 
أما الشركة   فتحقق ربا صرف عملة . TCا اآلجل مع عقدهفي LC 61ذممرا المدينة، تعاد مقاصة 

أما  .TCعلل عقدها اآلجل مع  5علل أوراق الدفع لديرا ويتم تقاصرا مع خسارأ  LC 5أجنبية يبلغ 
علل  LC 5وربا  ،عن عقده المشتق الداخلي مع الشركة أ LC 61فيحقق خسارأ  TCمركز الخزينة 

 لل عقده المشتق الخارجي.ع LC 5عقده الداخلي مع الشركة   وربا 
 

، المدخ ت التالية تم إدخالرا بشكل فردي أو منفصل في القوا،م المالية لكل من أ،   و 6بنراية الشرر 
TC.المدخ ت التي تعكس العمليات داخل المجموعة أو األحداث موجودأ بالخط الما،ل . 

 

 القيقد التآ تاريها الشركة أ
  61 LC ينمد خسارأ عملة أجنبية 
61 LC   دا،ن  أوراق القبض  

      

  61 LC  العقد الداخلي معTC مدين 
61 LC    ربا العقد الداخلي معTC  دا،ن  

 

 القيقد التآ تاريها الشركة ا
  5 LC مدين أوراق الدفع 
5 LC   دا،ن  أرباح عملة أجنبية  
      

  5 LC  خسارأ العقد الداخلي معTC مدين 
5 LC   قد الداخلي مع العTC دا،ن  

 

 TCالقيقد التآ ياريها شركز ال زينة 
  61 LC مدين خسارأ داخلية مع الشركة أ 
61 LC   دا،ن  العقد الداخلي مع الشركة أ  

      

  5 LC   مدين العقد الداخلي مع الشركة 
  5 LC     دا،ن  ربا داخلي مع الشركة  
      
  5 LC مدين جلالعقد الخارجي اآل 
  5 LC   دا،ن أرباح عم ت أجنبية  
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  تطبيق محاسبة التحوط في بياناترما المالية المنفصلة طبقاا للمعايير  وتستطيع كل من الشركتين أ،
 ،92المحاسبية الدولية شريطة توفر جميع الشروط الواردأ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الة، ل لزوم لمحاسبة التحوط ألن الفا،ض أو العجز من المشتقات الداخلية وعلل كل حال، في هذه الح
برا  عترافوالتي يجري تقاصرا مع أرباح وخسا،ر أوراق القبض وأوراق الدفع المتحوط لرما يجري اإل

 بدون محاسبة التحوط.الفا،ض أو العجز لا أ، و   فوراا في 
 

أوراق القبض  إتتصاديةالمشتقة الداخلية يتم شطبرا، وبعبارأ  ، فتن العملياتفي البيانات المالية الموحدأ
الخاصة بأوراق القبض للشركة أ، والعقد اآلجل الخارجي لمركز  FC 51للشركة   تحقق التقاص مع

لألوراق المدينة. محاسبة التحوط ليست ضرورية في البيانات المالية  FC 51يتحوط لمبلغ TCالخزينة 
نقدية يتم تياسرا بسعر صرف العم ت األجنبية الفوري بموج  معيار المحاسبة الموحدأ ألن البنود ال

 من غير أهمية تطبيق التحوط المحاسبي. 4الدولي 
 

األرصاادأ الصااافية تباال عمليااة إل اااء القيااود المحاساابية المرتبطااة بالمشااتقات الداخليااة هااي نفساارا، كمااا هااو 
ياااود محاسااابية مساااتقبلية لتحقياااق متطلباااات معياااار محااادد أدنااااه. وتبعاااا لاااذل ، فلااايس هناااا  حاجاااة لعمااال ت

 .  92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

  مدين  دا،ن 
61 LC  - أوراق القبض 
- 5 LC  أوراق الدفع 
- 5 LC  العقد اآلجل الخارجي 
 الفا،ض أو العجز  - -
 العقود الداخلية  - -

 

 : تقاص تحوطات التدفق النقدي9الحالة 

تتوتع أن تستلمرا نقداا بعد  FC 911للماال السابق، الشركة أ لديرا إيرادات محتملة جداا بمبلغ امتداداا 
تدفع أيضاا  )است،جار المكات (، FC 511والشركة   لديرا عقد لشراء مساحة إع نية بمبلغ  .يوماا  21
المخاطر  للتحوط لرذه TCوتدخل كل من الشركتين أ،  في عقد أجل منفصل مع  .يوماا  21بعد 

 يوماا. 21بعد  FC 111في عقد مستقبل أجل لست م  TCويدخل مركز الخزينة 
 

علل  LC 91فتحقق الشركة أ خسارأ تبلغ  6بنراية الشرر  FCوكما حصل سابقاا ضعف سعر العملة 
من  LC 91تتناتص، ويتم تقاص ذل  مع ربا  LCإيراداترا المتوتعة ألن تيمة هذه اإليرادات بالعملة 

 .TCقدها اآلجل مع ع
 

تد  LCعلل عقدها اإلع ني المتوتع ألن تيمة التكلفة بالعملة  LC 51وتحقق الشركة   ربحاا تدره 
 .TCمن عمليترا مع  LC 51نقصت، ويتم تقاص هذا الربا مع الخسارأ البال ة 

 

 91رأ تدرها من عمليته الداخلية مع الشركة   وخسا LC 51فيحقق ربما تدره  TCأما مركز الخزينة 
LC  11من عمليته الداخلية مع الشركة أ وخسارأ تدرها LC .من عقده اآلجل الخارجي 

 

التوايق ال زم، والتحوطات فاعلة، وكل من الشركة أ والشركة  إستكمال   تستطيع كل من الشركتين أ،
 91ربحرا البالغ ب افعتر باإلوتقوم الشركة أ  .المالية محاسبة التحوط في بياناترا إستعمال  يحق لرا 

LC  كما تقوم  صافي األصول/ حقوق الملكية.من عملياترا المشتقة الداخلية في احتياطي تحوطي في
صافي األصول/ حقوق في احتياطرا التحوطي في  LC 51خسارترا البال ة ب عترافباإلالشركة   



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل  6912 

لكل من مراكزه المشتقة  ف  يطل  محاسبة التحوط بل يجري تياساا  TC، أما مركز الخزينة الملكية
 ويكون صافي النتيجة صفراا. ،الداخلية والخارجية وذل  بالقيمة العادلة

 

، المدخ ت التالية تم إدخالرا بشكل فردي أو منفصل في القوا،م المالية لكل من أ،   6في نراية الشرر
 خط الما،ل.. المدخ ت التي تعكس العمليات داخل المجموعة أو األحداث موجودأ بالTCو 

 

 قيقد الشركة أ 
 91 LC  العقد الداخلي معTC مدين 
91 LC  دا،ن  صافي األصول/ حقوق الملكية  

 

 قيقد الشركة ا
 51 LC  العقد الداخلي معTC مدين 
51 LC   صافي األصول/ حقوق الملكيةدا،ن  

 

  Tcقيقد شركز ال زينة 
 91 LC مدين خسارأ داخلية مع الشركة أ 
91 LC  دا،ن  العقد الداخلي مع الشركة أ  
 51 LC   مدين العقد الداخلي مع الشركة 
51 LC    دا،ن  ربا داخلي مع الشركة  
 11 LC مدين خسا،ر عملة أجنبية 
11 LC  دا،ن العقد الخارجي اآلجل  
، فاااي بداياااة FC 111علااال TCبالنسااابة للبياناااات المالياااة الموحااادأ، فقاااد تااام تعياااين العقاااود اآلجلاااة الداخلياااة 

خاصااااة بالمصاااااريف المسااااتقبلية العاليااااة المتوتعااااة  .  FC 111، علاااال أنرااااا أداأ تحااااوط ألول6الشاااارر 
إل ااء تاأايرات المحاسابة علال معاام ت المشاتقات  92ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام 

 الداخلية في البيانات المالية الموحدأ في نراية الشرر األول. 
 

األرصدأ الصافية تبل وبعد عملية إل اء القيود المحاسابية المرتبطاة بالمشاتقات الداخلياة هاي نفسارا، ولكن 
كمااا هااو محاادد أدناااه. وتبعاااا لااذل ، فلاايس هنااا  حاجااة لعمااال تيااود محاساابية مسااتقبلية لتحقيااق متطلباااات 

 .92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  مدين  دا،ن 
11 LC -  الخارجيالعقد اآلجل 
- 11 LC صافي األصول/ حقوق الملكية 
 الفا،ض أو العجز - -
 العقود الداخلية - -

 

 : تقاص القيمة العادلة وتحوطات القيمة العادلة1الحالة 
إذا افترض أن التعرضات )المخاطر( والعمليات المشتقة الداخلية هي نفسرا كما كانت في الحالتين 

للتحوط بشكل منفصل لمخاطر القيمة  اانتينالدخول في مشتقتين خارجيتين األولل والاانية، وبدلا من 
بالدخول في مشتقة خارجية صافية واحدأ لست م  TCالعادلة ومخاطر التدفق النقدي تام مركز الخزينة 

 يوماا. 21بعد  LCمقابل مبلغ  FCوحدأ  951
 

انتان بعد  11تحقان بعد لديه أربعة مشتقات داخلية إانتان منرما تس TCمركز الخزينة  يوماا،  21يوماا واا
فيكون فرق سعر الفا،دأ بين  .يوماا  21ويتم تقاص هذه المشتقات مع مشتقة خارجية صافية تستحق بعد 
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من المتوتع أن  ستحقاقبسيطاا ولذل  فتن عدم الفاعلية النات  من اخت ف تواري  اإل LCوأل  FCأل 
 عجز لمركز الخزينة.يكون له أار بسيط علل الفا،ض أو ال

 

  تطبقان محاسبة التحوط علل تحوطات التدفق  وكما في الحالتين األولل والاانية فتن الشركتين أ،
 عترافباإلوتقوم الشركة أ  .بقياس مشتقاته بالقيمة العادلة TCالنقدي الخاصة برا ويقوم مركز الخزينة 

وتقوم  صافي األصول/ حقوق الملكيةخلية في النات  من عمليترا المشتقة الدا LC 91ربحرا البالغ ب
صافي األصول/ حقوق الناتجة من عمليترا الداخلية في  LC 51خسارترا البال ة  عترافباإلالشركة   

 .الملكية
 

، المدخ ت التالية تم إدخالرا بشكل فردي أو منفصل في القوا،م المالية لكل من أ،   و 6بنراية شرر 
TCالعمليات داخل المجموعة أو األحداث موجودأ بالخط الما،ل. . المدخ ت التي تعكس 

 

 قيقد الشركة أ
 61 LC  مدين خسارأ عملة أجنبية 
61 LC  دا،ن  أوراق القبض  

     

 61 LC   العقد الداخلي معTC مدين 
61 LC   ربا داخلي منTC دا،ن  
     
 91 LC   العقد الداخلي معTC مدين 
91 LC  دا،ن ول/ حقوق الملكيةصافي األص  

 
 قيقد الشركة ا

 5 LC مدين أوراق الدفع 
5 LC  دا،ن  أرباح عملة أجنبية  
     

 5 LC  خسارأ داخلية معTC مدين 
5 LC   أرباح عقد داخلي معTC دا،ن  
     

 51 LC مدين  صافي األصول/ حقوق الملكية 
51 LC   أرباح عقد داخلي معTC دا،ن  

 

  Tcركز ال زينة قيقد ش
 61 LC مدين خسارأ داخلية أ 
61 LC  دا،ن  العقد الداخلي أ  

     

 91 LC مدين خسارأ داخلية أ 
91 LC  دا،ن العقد الداخلي أ  

     

 5 LC   مدين العقد الداخلي 
5 LC    دا،ن أرباح داخلية  
     

 51 LC   مدين العقد الداخلي 
51 LC   دا،ن  أرباح داخلية  

     

 95 LC مدين خسا،ر عملة أجنبية 
95 LC  دا،ن العقد اآلجل الخارجي  
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 ) للمشتقات الداخلية( المجموع LC أ LC   LC اإلجمالي
 )تحوطات القيمة العادلة( الفا،ض أو العجز 61 (5) 5

 صافي األصول/ حقوق الملكية 91 (51) (11)
 المجموع 11 (55) (95)

 

المبالغ مع المعام ت الخارجية )أي تل  غير المكتوبة بخط ما،ل أع ه( ينات  عناه مجماوع  إن جمع هذه
 صافي األرصدأ تبل إل اء المشتقات الداخلية علل النحو التالي: 

 

  مدين دا،ن 
61 LC - أوراق القبض 
- 5 LC أوراق الدفع 
95 LC - العقد اآلجل الخارجي 
- 11 LC لكيةصافي األصول/ حقوق الم 
 الفا،ض أو العجز - -
 العقود الداخلية - -

 

 -فيما يخص البيانات المالية الموحدأ، يتم إجراء التحديدات التالية في بداية الشرر األول:
  عملااة أجنبيااة  51عملااة أجنبيااة مسااتحقة الاادفع فااي المنشااأأ " " كتحااوط ألول  51يااتم تحديااد مبلااغ

دا في المنشأأ "أ". لاذل  ياتم فاي نراياة الشارر األول إجاراء خاصة باإليرادات المستقبلية المحتملة ج
عملااة محليااة: لااه صااافي األصااول/  5القيااود التاليااة فااي البيانااات الماليااة الموحاادأ: منااه ذمااة دا،نااة 

 عملة محلية؛ 5حقوق الملكية 

  عملاااة  611عملاااة أجنبياااة مساااتحقة القااابض فاااي المنشاااأأ "أ" كتحاااوط ألول  611ياااتم تحدياااد مبلاااغ
خاصاااة بالمصااااريف المساااتقبلية المحتملاااة جااادا فاااي المنشاااأأ " ". لاااذل  فاااي نراياااة الشااارر أجنبياااة 
 عملة محلية؛ و  61عملة محلية، له ذمة مدينة  61األول، 

  عملااة أجنبيااة فااي " 951يااتم تحديااد العقااد اآلجاال الخااارجي علاالTC كتحااوط للمبلااغ التااالي بقيمااة "
لمحتملة جدا فاي المنشاأأ " ". لاذل  فاي نراياة عملة أجنبية الخاص بالمصاريف المستقبلية ا 951

صااافي األصااول/ حقااوق الشاارر األول، يااتم إجااراء القيااود التاليااة فااي البيانااات الماليااة الموحاادأ: منااه 
 عملة محلية.  95عملة محلية، له عقد أجل خارجي  95 الملكية

 

لموحادأ فاي نراياة الشارر األول في البيانات المالياة ا 92يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إل اء اآلاار المحاسبية لمعام ت المشتقة الداخلية. 

 

إل أن مجمااوع صااافي األرصاادأ تباال وبعااد إل اااء القيااود المحاساابية المرتبطااة بالمشااتقات الداخليااة هااو نفااس 
ياة متطلباات المجموع كما هو مبين أدناه. وعليه ليس هنا  حاجة إلل إجاراء أياة تياود محاسابية أخارة لتلب

 .  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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  مدين دا،ن 
61 LC - أوراق القبض 
- 5 LC أوراق الدفع 
95 LC - العقد اآلجل الخارجي 
- 11 LC صافي األصول/ حقوق الملكية 
 الفا،ض أو العجز - -
 العقود الداخلية - -

 

 لتدفق النقدي مع تعديل القيمة المسجلة للبضاعة: تقاص تحوطات القيمة العادلة وا4الحالة 
 511نفترض حصول عمليات مشابرة كما في الحالة الاالاة باستاناء أن التدفق النقدي الصادر والبالغ 

FC  وبنراية الشرر الااني لم تكن هنا   .يوماا  11لدة الشركة   يتعلق بشراء بضاعة يتم تسليمرا بعد
العادلة، وبذل  التاري  تم تسليم البضاعة، وبالنسبة للخسارأ  القيمةأو  أية ت ييرات في أسعار الصرف

صافي األصول/ خ ل شرراا في  عترافاإلعلل مشتقة الشركة   الداخلية، والتي تم  LC 51البال ة 
، فيتم تعديلرا علل مشتقة الشركة أ الداخلية فيتم تعديلرا علل القيمة المسجلة للبضاعة حقوق الملكية

صافي األصول/ في  عترافاإلعلل مشتقة الشركة أ فيتم  LC 91أما الربا البالغ  .الشركة  لدة 
 . حقوق الملكية

 

فتنه يوجد اآلن عدم توافق بالمقارنة مع النتيجة التي كان من البيانات المالية الموحدأ علل مستوة 
عادأ تخصيص التحوطات ( وجزء من FC 951ة )والمشتقة الخارجي .الممكن تحقيقرا من خ ل ف  واا

الذي من المتوتع أن تشترة به البضاعة،  FC 111( تجري التقاص مع مبلغ FC 51ورتة القبض )
 911ويوجد تحوط طبيعي بين المبلغ المتبقي من التدفق النقدي الصادر المتوتع لدة الشركة   والبالغ 

FC  911والتدفق النقدي الوارد البالغ FC  الع تة غير مثهلة لمحاسبة التحوط لدة الشركة أ، وأن هذه
وفي هذه المرأ يوجد تقاص جز،ي فقط بين أرباح  92بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وخسا،ر المشتقات الداخلية المخصصة للتحوط لرذه المبالغ. 
 

لية لكل من أ،   المدخ ت التالية تم إدخالرا بشكل فردي أو منفصل في القوا،م الما 9و6بنراية شرر 
 أو األحداث موجودأ بالخط الما،ل. تتصادية. المدخ ت التي تعكس العمليات ضمن المنشأأ اإلTCو 
 

 قيقد الشركة أ  
 61 LC مدين خسارأ عملة أجنبية 
61 LC  دا،ن  أوراق القبض  
 61 LC  العقد الداخلي معTC مدين 
61 LC   أرباح داخلية منTC دا،ن  
 91 LC قد الداخلي مع العTC مدين 
91 LC  دا،ن صافي األصول/ حقوق الملكية  
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 قيقد الشركة ا

 -:6في نراية الشرر 
 5 LC مدين أوراق الدفع 
5 LC  دا،ن  أرباح عملة أجنبية  
 5 LC  خسارأ داخلية معTC مدين 
5 LC   العقد داخلي معTC دا،ن  
 51 LC مدين صافي األصول/ حقوق الملكية 
51 LC   العقد الداخليTC دا،ن  

 

 : 9في نراية الشرر 
 51 LC مدين  المخزون 
51 LC  دا،ن صافي األصول/ حقوق الملكية  

 

 (0) الاشي  قآ نهاية الشهر  TCقيقد شركز ال زينة 
 61 LC مدين خسارأ داخلية أ 
61 LC  دا،ن  العقد الداخلي أ  
 91 LC مدين خسارأ داخلية أ 
91 LC  دا،ن لعقد الداخلي أا  
 5 LC   مدين العقد الداخلي 
5 LC    دا،ن أرباح داخلية  
 51 LC   مدين العقد الداخلي 
51 LC    دا،ن أرباح داخلية  
 95 LC مدين خسا،ر العملة األجنبية 
95 LC  دا،ن العقد اآلجل  

 
 للمشتقات الداخلية المجاميع LC أ LC   LC اإلجمالي

 )تحوطات القيمة العادلة( الفا،ض أو العجز 61 (5) 5
)تحوطات  صافي األصول/ حقوق الملكية 91  -       91

 التدفق النقدي(
 تعديل األساس والبضاعة  -        (51) (51)
 المجموع 11 (55) (95)

 

إجمااالي  يناات  عاان جمااع هااذه المبااالغ مااع المعااام ت الداخليااة )يعنااي تلاا  الموضااحة بااالخط الما،اال أعاا ه(
 -أرصدأ صافية تبل عملية إل اء المشتقات الداخلية كما يلي:
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  مدين دا،ن
61 LC  - أوراق القبض 
- 5 LC أوراق الدفع 
95 LC -  العقد اآلجل 
91 LC - صافي األصول/ حقوق الملكية 
- 51 LC )تعديل األساس )البضاعة 
 الفا،ض أو العجز - -
 العقود الداخلية - -

 

 -سبة للبيانات المالية الموحدأ، فقد تمت التعيينات التالية في بداية الشرر األول:بالن

 51تاام تعيااين البنااد الماادفوع FC  فاايB 51علاال أنااه تحااوط ألول FC  لإلياارادات المسااتقبلية العاليااة
: المتوتعة في أ. ولذل ، في نراية الشرر األول، يتم عمل القيد التالي فاي البياناات المالياة الموحادأ

 .  LC 5: صافي األصول/ حقوق الملكية للدا،نLC 5الذمم الدا،نة للمدين
 611تاام تعياااين البناااد المقبااوض FC  فااايA 611علااال أنااه تحاااوط ألول FC  للمصااااريف المساااتقبلية

العالية المتوتعة في  . ولذل ، في نراية الشرر األول، يتم عمل القيود التالية في البياناات المالياة 
، وفاااي نراياااة LC 61، البناااد المقباااوضLC 61صاااول/ حقاااوق الملكياااة للمااادينالموحااادأ: صاااافي األ

 .  LC 61، صافي األصول/ حقوق الملكية للدا،نLC 61الشرر الااني، مخزون المدين

  951تاااام تعيااااين العقااااود اآلجلااااة الداخليااااة علاااال FC  فاااايTC 951علاااال أنرااااا تحااااوط FC  القااااادم
ذل ، فااي نرايااة الشاارر األول، يااتم عماال القيااد للمصاااريف المسااتقبلية العاليااة المتوتعااة فااي  . ولاا

، العقاود اآلجلاة LC 95التالي في البيانات المالية الموحدأ: صافي األصول/ حقاوق الملكياة للمادين
، صاافي األصاول/ حقاوق LC 95، وفي نراية الشرر الااني، مخزون المدينLC 95الداخلية للدا،ن
 .  LC 95الملكية للدا،ن

 

الصاااافية بعاااد عملياااة إل ااااء القياااود المحاسااابية المرتبطاااة بالمشاااتقات الداخلياااة ماااا يكاااون إجماااالي األرصااادأ 
 -يلي:

 

  مدين دا،ن
61 LC  - أوراق القبض 
- 5 LC أوراق الدفع 
95 LC -  العقد اآلجل 
5LC - صافي األصول/ حقوق الملكية 
- 15LC )تعديل األساس )البضاعة 
 الفا،ض أو العجز - -
 ليةالعقود الداخ - -

 
برااا إذا لاام يااتم إل اااء المشااتقات  عتاارافتختلااف هااذه األرصاادأ الصااافية اإلجماليااة عاان تلاا  التااي يمكاان اإل

شاااملرا فاااي  92الداخلياااة، وهاااذه هاااي األرصااادأ التاااي يقتضاااي معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام 
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افية اإلجمالياااة تبااال إل ااااء البياناااات المالياااة الموحااادأ. والقياااود المحاسااابية المطلوباااة لتعاااديل األرصااادأ الصااا
 -المشتقات الداخلية هي كما يلي:

للخساارأ علال المشاتقة الداخلياة الخاصاة   المشامولة فاي المخازون لاتعكس  LC 65إعاادأ تصانيف (أ)
 FC 951لشااراء التنبااث للمخاازون لاايس محوطاااا بااأداأ داخليااة )ول العقااد اآلجاال الااداخلي FC 651أن
 في أ (؛ و FC 611ول البند المدفوع الداخلي TCفي 

التاي  FC 651علل المشتقة الداخلية الخاصة أ لتعكس إيارادات التنباث LC 65إعادأ تصنيف أرباح ( )
 ترتبط برا ليس محوطة بأداأ داخلية. 

 

 -والتأاير الصافي لرذين التعديلين هو كما يلي:
 

  65LC مدين  صافي األصول/ حقوق الملكية 
65LC   دا،ن المخزون  

 

 قال يارات الششتراص  يارات الشكتقشةال دشج 0.8ق.
 

شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  شا التطشيقات اإلرشادية  097تشن  الفقرص  ،قآ ش ظم األلياا
 يار شكتقا ش   يار ششترى )ش ا  ااتش قإذا  .ال يارات الشكتقشة ك دقات تلقط إست شاا 92ال ام 

ها يستطي  الششرق  تازئة األداص  .ش  قريق شناظر قالد طقق أس ار قائدص( قارى تنفيذها ش ا  ك داص
  ؟الششتقة إلي ازأيا ال يار الشكتقا قال يار الششترى قت صيف ازل ال يار الششترى ك داص تلقط

 

حاادد أن المشااروع يخصااص ع تااة ت 92معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام ماان  81الفقاارأ . كاا 
الوحيدأ المسموح برا هي تجز،ة القيماة الزمنياة والقيماة الحقيقياة  لستاناءاتواالتحوط ألداأ تحوط بكاملرا، 

يتناااول ويعااال  مااا إذا كااان  6.1.ووالسااثال ، للخيااار وتجز،ااة عنصاار الفا،اادأ والسااعر الفااوري للعقااد اآلجاال
 الخيارات يعتبر كخيار مكتو  ومتل يكون ذل . اجتماع

 
 ديةذات الدالية اللياالتلقط  إستراتياية 0.2ق.

يسش  لطششرق  شتطشيق شلاسشة التلقط لطي  92ها ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
ستراتيايات التلقط الديناشيكية )الشتريرص( األ رى  ذات اإلستراتيايةالتلقط  إستراتياية الليادية قا 

رغقا، ش ال  قالتآ يتم قيها ت ديا كشية أداص التلقط ششكا  اشت لطشلاقظة لطي نسشة التلقط الش
  ؟تلقيق شقض  دلتا لياد  غير لساع لطتريرات قآ القيشة ال ادلة لطشند الشتلقط ل 

 

التحوط  إستراتيجيةنص علل أن )ت 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  81. الفقرأ نعم
مكن أن تكون مثهلة الديناميكي التي يتم فيرا تقييم كل من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيار ي

التأمين علل محفظة التي تردف إلل ضمان أن القيمة العادلة للبند  إستراتيجيةما ا  .لمحاسبة التحوط(
 اإلستراتيجيةتل   – بالرتفاعالمتحوط له ل تربط إلل ما دون مستوة معين بينما تسما للقيمة العادلة 

 مثهلة لمحاسبة التحوط.
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التحوط يج  علل المشروع توايق كيف يقوم بمراتبة وتحديث التحوط ويقيس ومن أجل التأهل لمحاسبة 
ابات توفر جميع  عادأ تخصيصات أداأ التحوط واا فاعلية التحوط، وكيف يتابع بدتة جميع نرايات واا

، 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  28الشروط األخرة لمحاسبة التحوط طبقاا للفقرأ 
كون المشروع تادراا علل إابات توتعه أن فاعلية التحوط ستكون عالية لفترأ محددأ كذل  يج  أن ي

 تصيرأ ل يتوتع خ لرا تعديل التحوط.
 

 الشاز  يار الشي  غير  :أداص تلقط 0.01ق.
قالذ  قام شتصنيف  لطي أن  ش د  ،قآ سهم قالد شا أسهم الششرق  )ا( إست شارالششرق  )أ( لدي  

لشاية نفس  ازئيا  ضد ان فاض س ر سهم الششرق  )ا( يققم الششرق  )أ( ششرال  يار قشا أاا . لطشي 
التريير قآ القيشة اللقيقية لط يار ك داص تلقط لطقيشة ال ادلة  قيصنفالششرق  )ا(  أسهمشي  لطي ألد 

( اللق قآ شتطك  قآ الششرق  )ا(، قال يار ي طآ الششرق  )أيلطترييرات قآ القيشة ال ادلة لطسهم الذ  
قلند إنشال لالقة التلقط  قلدص لشطة(.21)شي  سهم قالد شا أسهم الششرق  )ا( شس ر تنفيذ قدره 

قليث أا  يار الشي  ي طآ اللق لطششرق  )أ( قآ الت طف  .(قلدص لشطة 011كاا س ر ال رض لطسهم )
الطية لالية قآ ت ادا قإا ال يار ياا شطشي ة اللاا أا يكقا ذا ق ،(قلدص لشطة 21شا السهم شس ر )

أشا ترييرات  .( لطي أساع القيشة اللقيقية الف طيةقلدص لشطة21)تقاف( هشقط الس ر إلي شا دقا )
قهآ ليست دا طة قآ التلقط، ققآ هذه اللالة ها ترييرات القيشة ال ادلة قلدص لشطة(. 21)الس ر ققق 

شا ش يار  28تلقط ششقاا الفقرص ( ت تشر قالطية قلدص لشطة21لسهم الششرق  )ا( ققق شستقى )
شا ش يار  22قيد ا قآ الفائض أق ال از ششقاا الفقرص  92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 ؟ 92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 

 
الت يرات في  بتصنيفتسما للمشروع )أ(  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  81الفقرأ . ك 

والت ييرات في القيمة الحقيقية للخيار توفر حماية ضد تابلية الت ير في  .لحقيقية للخيار كأداأ تحوطالقيمة ا
 21)القيمة العادلة لسرم واحد من أسرم المشروع )أ( تحت مستوة أو بما يعادل سعر التنفيذ للخيار البالغ 

لخيار غير مربا وليست له تيمة يكون ا ،(قلدص لشطة21وبالنسبة لألسعار التي تزيد عن ) (.قلدص لشطة
فالفا،ض أو العجز الناتجة عن سرم واحد من أسرم المشروع ) ( ل تعزة إلل المخاطرأ  ،وبالتالي .حقيقية

ظرار أرباح أو خسا،ر البند المتحوط له.  المتحوط لرا ألغراض تقييم فاعلية التحوط واا
 

ذا  صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااةلااة للساارم فااي الت ييرات فااي القيمااة العادباا يعتاارففالمشااروع )أ(  ،لااذل 
ماان معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع  14)الفقاارأ  (قلدددص لشطددة21)كاناات مرتبطااة بت ياار سااعرها فااوق 

أما الت يرات فاي القيماة العادلاة  .(92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  616والفقرأ  92العام 
 الجاازء المخصااص لتحااوط( فرااي تشااكل قلدددص لشطددة 21مسااتوة  ندو للساارم المرتبطااة بانخفاااض السااعر 

مااان معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي ) ( 22القيماااة العادلاااة وتااادخل فاااي الفاااا،ض أو العجاااز بموجااا  الفقااارأ 
أما الت يرات في القيمة الزمنية للخيار فتستانل من ع تة التحوط المخصصاة ويعتارف  .92القطاع العام 

 .92مااان معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام  )أ( 22بموجااا  الفقااارأ براااا فاااي الفاااا،ض أو العجاااز 
باه فاي الفاا،ض أو العجاز  عتارافالت ير في وتت وضع القيمة العادلة مستانل من الع تة الراماة وياتم اإل

 )أ(. 15الفقرأ  92بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 نقدية شالية النقدية ألداصالتدققات : نسشة أداص التلقط 0.00ق.
الشالآ غير الششتق  األصاالشالآ أق  لتزاملإل  طر أس ار صرف ال شطة األانشية يشكا  قاقد قآ لالة
شا تطا األداص الشالية لطفترص التآ  ها يشكا لطششرق  أا ي اشا التدققات النقدية أداص تلقط.أا تكقا 

 81قذلا ششقاا الفقرص ، لش صف ك داص تلقط قائشةالشالآ ا لتزاماإل الشالآ أق  األصا اللها  يظا
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قاست نال التدققات النقدية األ رى شا لالقة التلقط  92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
  ؟الش صصة

 

تنص علل أن ع تة التحوط ل يمكن  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  84الفقرأ . ك 
التدفقات  ،علل سبيل الماال .من الفترأ الزمنية التي تكون فيرا أداأ التحوط تا،مة تخصيصرا لجزء فقط

النقدية للسنوات الا اة األولل من ترض مدته عشر سنوات صادر بعملة أجنبية تكون مثهلة كأداأ 
رة تحوط في تحوط تدفقات نقدية إليراد السنوات الا اة األولل بالعملة األجنبية نفسرا، من جرة أخ

المالي غير المشتق الصادر بعملة أجنبية يمكن إلل حد كبير أن تكون مثهلة  لتزاماإلالمالي أو  األصل
تساوي أو أطول  ولفترأكأداأ تحوط في ع تة تحوط لمخاطر العم ت األجنبية المرتبطة بأداأ التحوط 

 (.9.61و. السثال أنظرالمتبقية ألداأ التحوط ) ستحقاقمن فترأ اإل
 

 التلقطات ألك ر شا نق  قالد شا الش اطر 0.09ق.
 

قآ ال ادص ت صف لالقة التلقط شيا أداص تلقط كاشطة قشند شتلقط ل  شليث يكقا هناا النتياة )أ( 
ها هذا يشن  ت صيف أداص شالية قالدص قآ نفع الققت  .شقياع قالد لطقيشة ال ادلة ألداص التلقط

 ؟قد  قلالقة تلقط قيشة لادلةك داص تلقط قآ كا شا لالقة تلقط تدقق ن
 

عموماا مبادلة مركبة ألسعار الفا،دأ وأسعار العم ت لتحويل  المشروع ، يستعملعلل سبيل الماال. ك 
من معيار  85الفقرأ  .مركز بسعر فا،دأ مت ير بعملة أجنبية لمركز بسعر فا،دأ اابت بعملة التقرير

خصيص مبادلة بشكل منفصل كتحوط تيمة عادلة تسما بت 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمخاطرأ أسعار العملة وتحوط مخاطرأ التدفق النقدي ألسعار الفا،دأ شريطة توفر الشروط المنصوص 

 .92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  85عليرا في الفقرأ 
 

ها هناا إقصاح  .صطتياأداص التلقط قآ لالقتآ تلقط شنف هقشالآ  أصاإذا كاا النتياة )ا( 
 ؟ اف شططقا

 

منفصلة للتحوطات  افصاحاتتتطل   11من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  95الفقرأ 
واألداأ موضوع السثال  .الصافي في منشأأ أجنبية ستامارالمخصصة للقيمة العادلة وللتدفق النقدي ولإل

وبشكل  11إلعداد التقارير المالية معيار الدولي المن  95فصاحات المذكورأ في الفقرأ يتم ذكرها في ال
 منفصل لكل نوع من أنواع التحوط.

 

 لشالت شستقشطآ ش شالت أانشية شزدقاةلقد صرف  :أداص تلقط 0.00ق.
 

شدت   شع سنقات شس ر قائدص  إلتزامأ لطي   الششرق  .أ هآ اليا الياشانآ ششرق لشطة القياع لط
قل  ذشة شدينة )قرقة قشض( شدتها لشر سنقات شس ر قائدص  اشت شالاني   لائم شالدقالر األشريكآ

ا أصا الششالغ  د ا ي .إذا لقلت إلي اليا الياشانآ تكقا هآ نفسها لتزامقاإل  لألصااإلسترلينآ، قا 
أ قآ لقد لشطة أانشية أاا شفرد لطتلقط لت رضها لش اطر ال شطة األانشية لكا شا األداتيا  ششرق ال

 ششرق ال قد تستطم دقالرات أشريكية قتدق  انيهات إسترلينية ش د  شع سنقات، قإذا قام القششقاا 
اا قآ لالقة تلقط تدقق نقد  ضد ش اطر ال شطة األانشية )أ( شت صيف لقد ال شطة األانشية اآل

  ؟ها يشكنها أا تكقا  اض ة لشلاسشة التلقط. لدق ات األساع قآ كا شا األداتيا
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سما بتخصيص أداأ تحوط واحدأ ت 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  85. الفقرأ نعم
كتحوط ألنواع متعددأ من المخاطر إذا تم تحقق ا اة شروط، وفي ماالنا هذا فتن أداأ التحوط المشتقة 

 -تستوفي الشروط الا اة جميعرا وهي:
ر هي التعرض لت يرات في أسعار المخاطر المتحوط لرا يمكن التعرف عليرا بوضوح، والمخاط (أ)

 .. كالتاليالصرف بين الدولر والين وبين الين والجنيه اإلسترليني
يمكن إابات فاعلية التحوط، وبالنسبة للقرض بالجنيه اإلسترليني فتن الفاعلية تقاس بدرجة التعادل  ( )

لقيمة العادلة لدفعة )التقاص( بين القيمة العادلة لتسديد المبلغ األصلي بالجنيرات اإلسترليني وا
بالدولر فتن الفاعلية تقاس بأنرا  لتزاملإلالجنيرات اإلسترلينية في عقد العملة األجل، وبالنسبة 

جل، ورغم أن الذمة المدينة بالدولر األمريكي والدولرات األمريكية المستلمة بموج  عقد العملة اآل
يحمي لخمس سنوات فقط فتن محاسبة  جلوالعقد اآل، )ورتة القبض( لرا أجل يبلغ عشر سنوات

 .9.61و.التحوط يسما برا لجزء فقط من المخاطر كما جاء في اإلجابة علل السثال 

أن يكون ممكنا التأكد من وجود تخصيص محدد ألداأ التحوط وأوضاع المخاطر المختلفة، وأن  ( )
بالعملتين المحررتين  وورتة القبض لتزاملإلالمخاطر المتحوط لرا معروف إنرا المبالغ األساسية 

 برما.
 

ست شااالشتزاشنة ق  شادالت التسقيةش 0.01ق.  إلداها ك داص تلقط ا 
 

كتلقط لش اطرص القيشة ال ادلة الشرتشطة ش داص ديا  قتصنيفهاالشركة )أ( تد ا قآ ششادلة أس ار قائدص 
ا لالقة تلقط القيشة ال ادلة شستققية لشرقط التلقط ش .ذات س ر قائدص  اشت لسا ش يار قا 

قتد ا الشركة )أ( قآ الققت نفس  قآ ششادلة أس ار قائدص  .92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 انية ش  نفع الفريق الشناظر قآ الششادلة األقلي قشنفع شرقطها ششا يلقق تقاصا  كاشال  ش  ششادلة 

كقلدص قالدص قلذلا يشتن  لطيها ها يططا شا الشركة )أ( أا ت تشر الششادلتيا  .أس ار الفائدص األقلي
  ؟تطشيق شلاسشة تلقط القيشة ال ادلة لطي الششادلة األقلي

 

فتذا  .يبنل علل أساس العملية 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . األمر يتوتف علل الحالة
كان هنا  سب   أو عتبارإلكانت المبادلة الاانية تد تم الدخول فيرا مع أخذ المبادلة األولل في ا

 موضوعي جوهري لريكلة العمليتين بشكل منفصل فعند،ذ ل ينظر إلل المبادلتين كوحدأ واحدأ.
 

بعض المشاريع من سياسترا الطل  من وسيط متعامل مركزي أو وحدأ خزينة تابعة  ،علل سبيل الماال
وعة للتحوط لمخاطر الدخول في عقود مشتقة مع طرف االث نيابة عن شركات تابعة أخرة داخل المجم

أسعار الفا،دأ للشركات التابعة، ويدخل الوسيط أو وحدأ الخزينة التابعة أيضاا في عمليات مشتقة داخلية 
مع تل  الشركات التابعة لكي يتابع تش يلياا تل  التحوطات داخل المجموعة، وحيث أن الوسيط أو وحدأ 

عملياترا أو ألنرا ترغ  في إعادأ توازن مخاطر  الخزينة التابعة تدخل أيضاا في عقود مشتقة كجزء من
محفظترا الكلية، فتنرا يمكن أن تدخل في عقد مشتقة مع نفس الطرف الاالث خ ل نفس يوم العمل 

، وفي هذه الحالة يوجد مشروع تابع آخروالل حد كبير بنفس شروط عقد أبرم كأداأ تحوط نيابة عن 
 د.سب  صحيا مقبول للدخول في كل من العقو 
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والتقادير لتحدياد ماا إذا كاان هناا  هادف عملاي جاوهري موضاوعي لريكلاة العملياات  الجتراادويتم تطبياق 
بشااكل منفصاال، علاال ساابيل الماااال إذا كااان الراادف المطلااق هااو الحصااول علاال معالجااة محاساابة القيمااة 

 العادلة للدين فتنه ل يوجد غرض عملي جوهري.
 

 بنود التحوط 9و.
 يا الششتقات كشند تلقطها يشكا ت ي 9 .0ق.

 

شت ييا أداص ششتقة )سقال قائشة شذاتها أق  92ها يسش  ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
يتم شاللظتها ششكا شنفصا كششتقات شدشاة( كشند تلقط إشا ششفرده أق كازل شا شاشقلة تلقط 

شترير، قشض  -س ر اآلاا دق  قآ قيشة لادلة أق تلقط تدقق نقد ، ش ال  ششقاا ت ييا اتفاقية ال
 شترير؟ - اشت، قشض -تفاقية الس ر اآلاا دق  إل  اشت كتلقط تدقق نقد   -
 

باألدوات المشتقة دا،ماا من أجل التجارأ ويتم تياسرا بالقيمة العادلة مع الفا،ض أو  حتفاظك . يتم اإل
يتم تعيينرا وتفعيل أدوات التحوط العجز التي تم اإلب غ عنرا في بيان صافي الفا،ض أو العجز ما لم 

من  691ستانا،ية، تسما الفقرأ إ(. وكحالة 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  61)فقرأ 
بتعيين الخيار الذي تم شراءه كبند  92التطبيقات اإلرشادية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التحوط في تحوط القيمة العادلة.
 

 قائدص  اشتة قاإلصدار الشتقق  لديا ذ :تلقط التدقق النقد  9.9ق.
 ؟ها يسش  ششلاسشة التلقط لررض التلقط إلصدار شتقق  لديا ذ  قائدص  اشتة

 

هذا يعتبر تحوط تدفق نقدي لعملية متوتعة سوف يثار علل الربا الصافي أو الخسارأ الصافية  . إننعم
 28( شريطة مراعاأ الشروط الواردأ بالفقرأ 92في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 21)الفقرأ 

 .92 في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي
 

الشركة )س( تصدر سندات جديدأ إلعادأ تمويل السندات التي تستحق وتأمين رأسمال  :إليضاح ذل 
دار سندات جديدأ فتنرا تد نرا ستقوم بتصأوعندما تقرر الشركة )س(  .تش يلي وألغراض أخرة عديدأ

تتحوط لمخاطر تقلبات أسعار الفا،دأ علل المدة البعيد من التاري  الذي تقرر فيه إصدار السندات إلل 
التاري  الذي يتم فيه فع ا إصدار السندات، فتذا ارتفعت أسعار الفا،دأ علل المدة البعيد فتن السند 

ن الفا،دأ األعلل سيصدر إما بقيمة أعلل أو بخصم أعلل أو بع و  أ أتل مما كان متوتعاا في األصل، واا
المدفوعة أو النقص في العا،د يتم في العادأ تقاصه مع المكس  المتحقق من عملية التحوط، أما إذا 
انخفضت أسعار الفا،دأ علل المدة البعيد فتنه سيتم إصدار السند إما بسعر أتل أو بع وأ أعلل أو 

ن السعر األتل المدفوع أو زيادأ العا،د يتم عادأ تقاصه مع خسارأ عملية بخصم أتل مما كان متوتعاا  ، واا
 التحوط.

 

 911تاااررت الشاااركة )س( أنراااا ساااوف تصااادر ساااندات بمبلاااغ  9111علااال سااابيل المااااال فاااي شااارر أغساااطس 
فقامت الشركة )س( باتجراء دراساات ارتباطياه وتوصالت . 9116سنوات وذل  في شرر يناير  1مليون مدترا 

سنوات يتناس  بشكل معقول مع السندات التي تتوتع الشاركة )س( إصادارها  1 إستحقاقأن سند الخزينة  إلل
تامات الشاركة )س(  ،لاذل . للعقاود المساتقبلية لكال وحادأ مان وحادات الادين 1.21مفترضة نسبة تحوط تدرها 

علاال المكشااوف( لمااا بيااع –)ت طيااة تصاايرأأجاال بااتجراء تحااوط لإلصاادار المتوتااع ماان السااندات ماان خاا ل بيااع 
 ،9116حتال ينااير  9111سنوات وفي الفتارأ مان أغساطس  1 إستحقاقمليون من سندات ذات  681يعادل 

بتاااري  إصاادار السااندات وناات   ،9116ارتفعاات أسااعار الفا،اادأ، وتاام إغاا ق مراكااز الت طيااة القصاايرأ فااي يناااير 
المستحقة علل الساندات وباذل  تاثار علال مليون وهو ما يكفي لتقاص دفعات العا،دأ  6.9عن ذل  ربا تدره 
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ن عملية التحوط هذا مثهلاة  .الفا،ض أو العجز علل مدة عمر السندات كتحاوط الادفعات النقدياة  عتباارلإلواا
 لمخاطر أسعار الفا،دأ المستحقة علل اإلصدار المتوتع للسندات. 

 

 شركز القدائ  غير الشطشقع :شلاسشة التلقط 9.0ق.
 

التلددقط شسددشقح شهددا لطتلددقط شددا ش دداطر القيشددة ال ادلددة لطشنددقد غيددر الشطشقسددة هددا ش اشطددة شلاسددشة 
 ال اصة شاإليدا  الرئيسآ؟

 

هااذا يعتمااد علاال مااا إذا كااان البنااد غياار الملمااوس لإليااداع الر،يسااي يااتم توليااده داخليااا أو يااتم شاارا،ه )مااا ا 
 كجزء من اندما  منشأأ(. 

 

بااالبنود غياار الملموسااة لإليااداع الر،يسااي التااي يااتم تولياادها داخليااا علاال أنرااا أصااول غياار  عتاارافل يااتم اإل
 برا، ف  يمكن تحديدها كبند محوط.  عتراف. وألنه ل يتم اإل16ملموسة بموج  معيار المحاسبة الدولي 

 

عات، يجاا  إذا تاام شااراء البنااد غياار الملمااوس لإليااداع الر،يسااي إلاال جاناا  محفظااة ذات ع تااة ماان اإلياادا 
بالبند غير الملموس لإليداع الر،يسي بشكل منفصل كأصل غير ملموس )أو كجازء مان محفظاة  عترافاإل

. 16فاااي مااان معياااار المحاسااابة الااادولي  عتااارافاإلياااداعات المشاااتراأ ذات الع تاااة( إذا اساااتوفل معاااايير اإل
محااوط، لكاان فقااط إذا  ويمكاان تحديااد األصاال غياار الملمااوس لإليااداع الر،يسااي المعتاارف بااه علاال أنااه بنااد

الاذي يفيااد بأناه يمكاان  28، بماا فااي ذلا  المتطلا  الااوارد فاي الفقاارأ 28اساتوفل الشاروط الااواردأ فاي الفقاارأ 
تياس فعالية التحوط بمواوتية. ألنه من الصع  عادأ تياس القيماة العادلاة بمواوتياة لبناد ر،يساي فاي غيار 

 )د(. 28المتطل  الوارد في الفقرأ المبد،ي، فمن غير المحتمل أن تتم تلبية  عترافاإل
 

 التلقط لشقارد الد ا الشستقشطية شال شطة األانشية :شلاسشة التلقط 9.1ق.
 

ها يسش  ششلاسشة التلقط لقرض لشالت يشكا تلقطا  لشقارد د ا شتقق ة قلكا غير ت اقدية 
 ؟شال شالت األانشية

 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ( ) 21موج  الفقرأ ، بإذا كانت الموارد محتملة جداا ، نعم
فتن التحوط لعملية بيع متوتعة يمكن أن يكون تحوطاا للتدفق النقدي، فعلل سبيل الماال يمكن أن  92

أسالي  معقدأ مبنية علل خبرترا السابقة والبيانات  منشأأ تمتل  وتش ل طريق عابر للحدود تستعمل
أن تبرهن علل أن اإليرادات  استطاعتاترا من مختلف العم ت، فتذا ل رض التنبث بتيراد تتصاديةاإل

من  28المتوتعة خ ل فترأ من الزمن في المستقبل وبعملة معينة هي محتملة جداا حس  متطلبات الفقرأ 
عملية اتتراض عملة كتحوط للتدفق  تصنيففتنرا يمكنرا ، 92 ي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدول

التي تقرر أن تكون  التتراضعملية  من الربا أو الخسارأبالنسبة لجزء  .وارد دخل مستقبليةالنقدي لم
 إلل أن تتحقق تل  اإليرادات. صافي األصول/ حقوق الملكيةبه في  عترافتحوطاا فعلياا فيتم اإل

 

ومن جرة  .من اإليرادات لسنة تادمة %611ومن غير المحتمل أن مشروعاا عاماا يمكنه أن يتنبأ بنسبة 
أخرة فتن من المحتمل أن جزءاا من اإليرادات المتوتعة )وخاصة تل  المتوتعة للمدة القصير( يمكن أن 

 ينطبق عليرا معيار "المحتمل جداا".
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 التلقط الكطآ الشفرد :تلقطات التدقق النقد  9.5ق.
 

 شقاشا دق  س ر  اشت األساع قآ األصاإذا كاا شا الشتقق  ألداص ششتقة أا يتم تسديدها شتسطيم 
األداص الششتقة ك داص تلقط قآ لالقة تلقط لطتدقق النقد  لتطا التسقية اإلاشالية  تصنيفها يشكا 

 لطي اقتراض تققر الشرقط األ رى لشلاسشة تلقط التدقق النقد ؟
 

تدفق كأداأ تحوط في ع تة تحوط  تصنيفرااألداأ المشتقة التي سيتم تسديدها باإلجمالي يمكن . نعم
نقدي لت ير المقابل )العوض( الذي سيدفع أو يقبض في العملية المستقبلية التي ستحدث عند تسديد 
العقد المشتقة نفسه، ألنه سيكون هنا  تعرض للت ير في سعر الشراء أو البيع بدون تل  المشتقة، 

ر المحاسبة الدولي وينطبق هذا علل جميع العقود ذات السعر الاابت التي تعامل كمشتقات بموج  معيا
 .92في القطاع العام 

 

إذا دخل مشروع في عقد ذي سعر اابت لبيع سلعة وعومل ذل  العقد كمشتقة  :علل سبيل الماال
 لستاناءألنه )علل سبيل الماال( ل ينطبق عليه ا 92بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العقد ذي السعر الاابت كتحوط للتدفق النقدي لت ير  تصنيف المتعلق بالبيع العادي، فتن المشروع يمكنه
)عملية مستقبلية( حتل لو كان العقد ذو السعر  األصلالعوض )المقابل( الذي سيتم تبضه من بيع 

، وكذل  إذا دخلت شركة في عقد أجل لشراء أداأ دين األصلالاابت هو العقد الذي سيتم بموجبه بيع 
فتن ، ن العقد األجل هو مشتقة ألن مدته تتجاوز مدأ التسليم المعتادأ في السوقسيتم تسديده بالتسليم ولك

العقد األجل كتحوط تدفق نقدي لت ير العوض )الامن( الذي سيدفع لحيازأ أداأ  تصنيفالشركة يمكنرا 
 حتل لو كانت المشتقة هي العقد الذي سيتم بموجبه حيازأ أداأ الدين. ،الدين )عملية مستقبلية(

 

 الش اطر لطي شستقى كاشا الششرق  :التلقط اتلالق 9.0ق.
 

لتزامق ذا س ر  اشت  أصاششرق  لدي   قكا شنهشا لها نفع القيشة األساسية،  ،ذات س ر  اشت ا 
تلصا قآ نفع الفترص قالتدقق  لتزاماإل قلطي  األصاقششقاا شرقط األداتيا قإا دق ات الفائدص لطي 

، لتزاماإل ألطي شا س ر الفائدص لطي  األصاألا س ر الفائدص لطي  النقد  الصاقآ يكقا دائشا  شقاشا  
س ر الفائدص الشستطشة لائم قس ر الفائدص الشدققلة ، قيد ا الششرق  قآ لشطية ششادلة أس ار قائدص

ششادلة أس ار الفائدص كتلقط  شتصنيفقيققم الششرق   األصا اشت لطي ششطغ قهشآ يساق  رأسشاا 
ها لالقة التلقط هذه شؤهطة لشلاسشة التلقط لتي لق  .ذا س ر الفائدص ال اشت صالألالقيشة ال ادلة 

كاا أ ر ششادلة س ر الفائدص لطي أساع الششرق  شكاشط  ي طق ت رضا  لتريرات أس ار الفائدص التآ لم 
 ؟تلصا قآ الساشق

 

لل مستوة المشروع المخاطرأ ع تصنيفل يتطل   92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . نعم
 األصلوفي هذا الماال فتن  ،ويتم تقدير المخطرأ علل أساس العملية .بكامله كشرط لمحاسبة التحوط

ذا تيمة عادلة معرضة لزيادات سعر الفا،دأ والتي يتم تقاصرا مع مبادلة أسعار  وتم التحوط له ه الذي
 الفا،دأ.
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لققق الشطكية صاقآ األصقا/ ش لشت طقةاشتقق ة ال شطية ال :تلقط التدقق النقد  9.7ق.
 لطششرق 

 

أق ش اشطة شتقق ة قآ أدقات لققق الشطكية لطشنش ص أق أرشاح األسهم الشتقق ة  تصنفها يشكا أا 
  ششاشهة لطشالكيا كشند شلقط قآ تلقط التدقق النقد ؟دق ات 

 

طاا له يج  أن تعرض المشروع ها بنداا متحو عتبار إلفتن العملية المتوتعة من أجل أن تكون مثهلة  .ك 
من معيار المحاسبة الدولي في  21إلل خطر معين يمكن أن يثار علل الفا،ض أو العجز )الفقرأ 

ن تصنيف األدوات المالية كأصول أو ك .(92القطاع العام  ات يوفر بصفة عامة األساس لتقرير تلتزامواا
األدوات تد أدخلت في الفا،ض أو العجز )معيار  ما إذا كانت العمليات أو الدفعات األخرة المتعلقة برذه

فعلل سبيل الماال يسجل علل حسا  حقوق الملكية مباشرأ من تبل المصدر  .(98المحاسبة الدولي 
من معيار المحاسبة  41المبالغ الموزعة علل حاملي األداأ المالية المصنفة كأداأ حقوق ملكية )الفقرأ 

األسرم كبند متحوط له، إل أن أرباح  تصنيفرالتوزيعات ل يمكن (، ولذل  فتن مال هذه ا98الدولي 
 –كون مثهلة كبند متحوط له يمالي تد  تلتزامكولم تدفع بعد ومعترف برا  ة أو التوزيع المشابهالمعلن

 ضد مخاطر العملة األجنبية إذا كانت صادرأ بعملة أجنبية. –علل سبيل الماال 
 

 تلقق لشطية طر لدم  :شلاسشة التلقط 9.8ق.
 

يسش  لششرق  شتطشيق شلاسشة التلقط ل طر لدم  92ها ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
  ؟تلقق لشطية، ش ال ، إذا كاا سينتج لا ذلا د ا أقا ششا هق شتقق  لطششرق 

 

 إن خطر عدم تحقق عملية هو خطر عملي إجمالي ل يصلا ألن يكون بنداا متحوطاا له، ويسما. ك 
لتزامو بمحاسبة التحوط فقط للمخاطر المرتبطة مع أصول  معترف برا للعمليات المتوتعة المحتملة  اتاا

 (.92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21جداا )الفقرأ 
 

ذات  ألداص شاليدة لددق ات ققائدد التلدقط – سدتلقاقلتي تاريخ اإلات الشلتفظ شها ست شار اإل 9.2ق.
 صير س ر قائدص شتر

 

شستطشة كتلقط  ش س ار قائدص  اشتة ششادلة أس ار قائدص شدققلة شتريرص يصنفها يشكا لششرق  أا 
  ؟ذ  س ر قائدص شترير ستلقاقلإلشلتفظ ش   ست شارتدقق نقد  إلل
 

مبادلة كتحوط تدفق  تصنيفمع  ستحقاقلإلأداأ الدين علل إنرا محتفظ برا  تصنيففتنه ل ينسجم . ك 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  88تنص الفقرأ  فا،دأ مت يرأ.ذات أسعار  أداأ دينت نقدي لدفعا

ل يمكن أن يكون بند تحوط فيما يتعلق بمخاطرأ  ستحقاقإلحتل االمحتفظ به  ستامارإن اإل 92العام 
 إعتبارذ ل يترت  عليه اخ ستحقاقلتاري  اإلعلل أنه محتفظ به  إستامار تصنيفسعر الفا،دأ )ألن 
 أسعار الفا،دأ(.بللت يرات المرتبطة 

 

 ستلقاقإللتي اشلتفظ ش   إست شارشرال  :هاشالشنقد الشتلقط  9.01ق.
 

تلقق  لند ستلقاقإللتي اشالآ ينق  تصنيفها لطي إنها شلتفظ شها  أصاششرق  شا يتقق  شرال 
س ر الفائدص قت صيف قيد ا الششرق  قآ لقد ششتقة شنية تاشيد قت شيت  .اللاد ة الشتقق ة

ها تصط  لالقة التلقط لشلاسشة تلقط التدقق . الشالآ لألصاالششتقة كتلقط لطشرال الشتقق  
  ؟ستلقاقإللتي االشالآ شصنف لطي إن  شلتفظ شها  األصاالنقد  رغم أا 
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ة سبحايمنع م 92بة لمخاطرأ أسعار الفا،دأ فتن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نعم. بالنس
) معيار المحاسبة الدولي في القطاع  ستحقاقلإلالتحوط لألصول المالية المصنفة علل إنرا محتفظ برا 

حتل علل إنه محتفظ برا  األصلن المشروع ينوي تصنيف أوعلل كل حال ورغم  (.88الفقرأ  92العام 
 لية.ل تعتبر مصنفة علل هذا الشكل إلل أن تتحقق العم األصلإل أن  ستحقاقإلا
 

ات ست شار األشقاا التآ تم تلصيطها شا اإل إست شارتلقط التدقق النقد : إلادص  9.00ق.
 ستلقاقالشلتفظ شها لتي تاريخ اإل

 

يد ا  .ستلقاقش  لتي اإل لتفاظيشتطا الششرق  أصا ذق س ر شترير تم تصنيف  ك صا تم اإل
س ر التدققات النقدية  إست شارإلادص الششرق  قآ لقد ششتقات شهدف إقفاا س ر الفائدص اللالآ لطي 

الشترير قي يا الششتقات كتلقط لطتدقق النقد  لشقشقضات س ر الفائدص الشستقشطآ الشقدر لطي أداقت 
ش  لتي  لتفاظشقشقضاا س ر الفائدص لطي األصا الذ  تم اإل إست شارالديا الناتاة لا إلادص 

سشة التلقط اآل ر. ها يشكا أا تت ها لالقة . قلطي قرض أن  قد تم تطشية ش يار شلاستلقاقاإل
التلقط إلي شلاسشة تلقط التدقق النقد  لطي الرغم شا أا دق ات الفائدص التآ يار  إلادص 

 ؟ ستلقاقش  لتي اإل لتفاظها ت تآ شا أصا تم تصنيف  ك صا تم اإلإست شار 
 

الذي تم  ستامارعلل أن اإل 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  88نعم. تنص الفقرأ 
ل يمكن أن يكون بند تحوط فيما يتعلق بمخاطر سعر الفا،دأ. ويحدد  ستحقاقبه حتل اإل حتفاظاإل

بشكل خاص أن ذل  ل ينطبق فقط علل تحوط القيمة العادلة، بمعنل تحوط مخاطرأ  9.2و.السثال 
برا حتل تاري   حتفاظات التي تم اإلتامار سالتعرض إلل "مخاطر سعر فا،دأ القيمة العادلة" المرتبطة باإل

والتي تدفع فا،دأ اابتة، بل أيضاا علل تحوط التدفق النقدي، بمعنل تحوط مخاطرأ التعرض  ستحقاقاإل
برا حتل تاري   حتفاظات التي تم اإلستامار إلل "مخاطر سعر فا،دأ التدفق النقدي" المرتبط باإل

ار السوق الحالية. لكن، في هذه الحالة، تم تعيين المشتقات التي تدفع فا،دأ مت يرأ بأسع ستحقاقاإل
مقابل مخاطرأ التعرض لمخاطر التدفق النقدي المرتبطة بمقبوضات الفا،دأ المستقبلي المقدرأ علل أدوات 

الذي تم  ستامارالمقدر علل سعر التدفقات النقدية المت ير علل اإل ستامارالدين الناتجة عن إعادأ اإل
ها ليس له ع تة إستامار . إن منشأ األموال المقدرأ التي سيتم إعادأ ستحقاقه حتل تاري  اإلب حتفاظاإل

. وتبعا لذل ، فتن تعيين المشتقات كتحوط ستامارفي تحديد ما إذا كان باإلمكان تحوط مخاطر إعادأ اإل
لتدفق النقدي تدفق نقدي هو مسموح. وتنطبق هذه اإلجابة أيضاا علل تحوط مخاطرأ التعرض لمخاطر ا

مقبوضان  إستامارالمرتبطة بمقبوضات الفا،دأ المستقبلية المقدرأ علل أدوات الدين الناتجة عن إعادأ 
 .ستحقاقبه حتل اإل حتفاظالفا،دأ علل أصل بسعر اابت تم تصنيفه كأصل تم اإل

 

 الشسشقالشالآ القاشا لطدق   األصا :شلاسشة التلقط 9.09ق.
 

الشالآ شقدشا  قها يلق لطشست شر ش د تاريخ الدق ة  األصاق قآ أا يدق  إذا كاا الشصدر ل  الل
  ؟الشقدشة ت صيف التدققات النقدية كازل شا شند شتلقط ل 

 

ن الدفعات النقدية بعد تاري  الدفعة المقدمة يمكن تخصيصرا كبند متحوط له إلل المدة الذي يمكن إ
فعلل سبيل  .(92يار المحاسبة الدولي في القطاع العام من مع 28فيه إابات إنرا محتملة جداا )الفقرأ 

التدفقات النقدية بعد تاري  الدفعة المقدمة يمكن أن تعتبر )محتملة جداا( إذا كانت ناتجة من  ،الماال
تروض عقارية( التي يمكن تقدير دفعاترا  ،مجموعة أو تجمع من األصول المتشابرة )علل سبيل الماال

غير مربا، وع وأ  -إلل حد كبير –ن الدتة أو إذا كان خيار الدفعة المقدمة هو المقدمة بقدر كبير م
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علل ذل  فتن التدفقات النقدية بعد تاري  الدفعة المقدمة يمكن تخصيصرا كبند متحوط له إذا وجد خيار 
 تابل للمقارنة في األداأ المتحوط لرا.

 

 الفائض أق ال ازلطي الش اطرص التآ قد تؤ ر  :تلقط القيشة ال ادلة 9.00ق.
 

المنشااأأ القاروض هال يساما بمحاسابة تحااوط القيماة العادلاة لمواجرااة التعارض ألخطاار أساعار الفا،اادأ فاي 
 ؟المصنفة علل أنرا تروض وذمم مدينة بسعر فا،دأ اابت

 

المنشأأ تسجل بتكلفترا والذمم القروض  92موج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . بنعم
وهكذا  .ستحقاقأ، والمثسسات المصرفية في العديد من األتطار تحتفظ بقروضرا المنشأأ حتل اإلالمطفأ

فالت يرات في القيمة العادلة لمال هذه القروض والناتجة عن ت يرات أسعار الفا،دأ في السوق ل تثار 
أن تحوط  92م من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا 21، وتحدد الفقرأ الفا،ض أو العجزعلل 

القيمة العادلة هو تحوط ضد مخاطر ت يرات القيمة العادلة التي تعزة إلل مخاطرأ معينة والتي تثار 
فقد يظرر  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21لفقرأ ا ،، ولذل الفا،ض أو العجزعلل 

 88إل أنه طبقاا للفقرأ  .المنشأأالمدينة والذمم أن هذه الفقرأ تمنع محاسبة تحوط القيمة العادلة للقروض 
المنشأأ يمكن أن تكون والذمم المدينة فتن القروض  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات محتفظ برا تستامار بنوداا متحوطاا لرا فيما يتعلق بمخاطرأ أسعار الفا،دأ ألنرا ليست مخصصة ك
ت ير في القيمة العادلة سيثار علل اإليراد، وهكذا فتنه يسما  ويمكن للمشروع بيعرا وأي. ستحقاقلإل

 المنشأأ. والذمم المدينة بمحاسبة تحوط القيمة العادلة للقروض
 

 ششرق لشطيات التلقط لشر الشاشقلة قلشر ال 9.01ق.
 

تقق  لصقا ششتريات شاليا الياشانآ يالدقالر األسترالآ  هآ لشطة القياع لدي  ،أسترالآ ششرق 
 د شيانات  الشالية يسقيسر   لششرق األسترالآ ششطقا شالكاشا  ششرق قال .لا ششكا شلتشا ادا  قذ

السقيسر  األم قآ  الششرق د ا يق  .األسترالآ التاش ( شالفرنا السقيسر  الششرق الشقلدص )ششا قيها 
ؤها لشلاسشة ها هذا التلقط ش .لقد أاا لطتلقط لطترير قآ س ر صرف اليا لطي الدقالر األسترالآ

لش اطر  اش رض ي تشر  ذالتاش  قال آاألسترال ششرق التلقط قآ الشيانات الشالية الشقلدص أم أا ال
 ؟كقا طرقا  قآ لشطية التلقطيصرف ال شالت األانشية ياا أا 

 

عملية التحوط يمكن أن تكون مثهلة لمحاسبة التحوط شريطة توفر معايير محاسبة التحوط األخرة . نعم
حوط لمخاطرأ يتاألسترالي لم  مشروعحيث أن ال .92دأ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الوار 

فتن آاار ت يرات سعر الصرف بين الدولر ، أسعار صرف العم ت األجنبية المرتبطة بالمشتريات بالين
ذل  فري ستثار علل ل، األسترالي مشروعاألسترالي والين الياباني سوف تثار علل الفا،ض أو العجز لل

ن تكون الوحدأ أل يتطل   92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . الفا،ض أو العجز الموحدأ
 العاملة المعرضة للمخاطرأ المتحوط لرا طرفاا في أداأ التحوط.

 

 شفردصال اراية التقاف الششتقة  :ال ققد الدا طية 9.05ق.
 

شتقة دا طية لتق يق تلقيا الشسؤقلية لا ش اطر أس ار يست شا ششرق  شا يصف  ش نها لققد ش
قتققم ال زينة الشركزية  .الفائدص شا األقسام كا لطي انفراد إلي لشطية شا لشطيات ال زينة الشركزية

شتاشي  ال ققد الششتقة الدا طية  م تد ا قآ لقد ششتقة  اراآ قالد ي ادا ال ققد الششتقة الدا طية 
لش اا: إذا كانت ال زينة الشركزية قد د طت قآ  الث ششادالت دا طية ألس ار شالصاقآ، لطي سشيا ا

ات إلتزاشالفائدص الشستطشة  اشتة قالشدققلة شتريرص قهآ تطرآ  طر الت رض لتدققات نقدية شتريرص شا 
ذات س ر قائدص شترير قآ األقسام األ رى قكذلا ششادلة دا طية ألس ار الفائدص الشستطشة شتريرص 
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شدققلة  اشتة تطرآ  طر الت رض لتدققات نقدية شتريرص شا أصقا ذات س ر قائدص شترير قآ قسم قال
  ر، قإنها تد ا قآ ششادلة أس ار قائدص ش  طرف  اراآ قيتم شتطا الششادلة التقاف تشاشا  ش  

شالية قتراض أا شرقط شلاسشة التلقط شتققرص، قفآ الشيانات الإقلطي  .الششادالت الدا طية األرش 
لطششرق  ها الششتقة ال اراية الشفردص شؤهطة ك داص تلقط قآ لالقة تلقط لازل شا الشنقد األساسية 

 ؟القيشة اإلاشاليةلطي أساع 
 

لكن فقط إلل المدة الذي تكون فيه المشتقة الخارجية مخصصة لتسوية )تقاص( التدفقات النقدية ، نعم
من معيار المحاسبة الدولي  24الفقرأ  .علل أساس اإلجمالي الواردأ أو التدفقات النقدية الصادرأ وذل 

تنص علل أن عملية التحوط لمركز كلي بالصافي ل تثهل لمحاسبة التحوط  92في القطاع العام 
 .تسما بتخصيص جزء من البنود األساسية كمركز متحوط له علل أساس إجمالي ،ولكنرا علل كل حال

ل في مشتقة خارجية هو لتسديد )تقاص( عقود مشتقة داخلية لذل  وحتل مع كون ال رض من الدخو 
بالصافي فتنه يسما بمحاسبة التحوط إذا تم تعريف وتوايق ع تة التحوط كتحوط لجزء من أساس 

ويتبع المشروع المنر   .التدفقات النقدية الواردأ أو التدفقات النقدية الصادرأ وذل  علل أساس إجمالي
من التطبيقات  646والفقرأ  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من 24الوارد في الفقرأ 

 لتخصيص جزء من التدفقات النقدية األساسية علل إنرا المركز المتحوط له. اإلرشادية
 

 ال اراية التآ يتم تسديدها شالصاقآ : لققد الششتقاتال ققد الدا طية 9.00ق.
 

ششتقة دا طية لتلقيا ش اطر الت رض لتريرات أس ار الفائدص يست شا ششرق  شا لققدا   -النتياة )أ( 
قشقاشا كا لقد ششتق دا طآ تد ا ال زينة الشركزية  .شا األقسام الشفردص إلي دائرص  زينة شركزية

قيكقا هناا تقاف شيا هذا ال قد الششتق ال اراآ قال قد ، قآ لقد ششتق ش  نظير  اراآ شنفرد
 شستطشة إذا د طت ال زينة الشركزية قآ ششادلة أس ار قائدص  اشتة، لش ااالششتق الدا طآ، لطي سشيا ا

شيا الشنقا شنفع الشرقط ش  نظير  اراآ، قرغم  السائد  اشتة قشستطشة شس ر الفائدص %5شنسشة 
لطي أن  لقد شستقا، قإا صاقآ الدق ات شا  أا كال شا ال قديا الششتقيا ال اراييا شق ق رسشيا  

اتفاقية تسقية قتسديد ش  النظير ال اراآ، ق طي  نظرا لقاقد اراية يتم تسديده اشي  ال ققد ال
اقتراض تلقق الشرقط األ رى لشلاسشة التلقط ها يشكا لط ققد الششتقة ال اراية الشفردص )ش ا 

ا ت صف ، أ اشتة قالشستطشة شس ر الفائدص شيا الشنقا( %5ششادلة أس ار الفائدص الشدققلة شنسشة 
تلقط لطش اطر اإلاشالية األساسية ش ا ش اطرص التريرات قآ دق ات أس ار الفائدص الشتريرص ك دقات 

قاف الششتقات ال اراية تلطي القرض ذ  الفائدص شس ر الفقائد شيا الشنقا لتي لق تم تسديد ق 
 ؟شالصاقآ

 

رضاا عملياا اابتاا العقود المشتقة الخارجية التي هي تانونياا عقود منفصلة وتخدم غ. نعم ،بصورأ عامة
تل  العقود تصلا ألن تكون أدوات تحوط حتل لو كانت تتم  ،مال أبعاد المخاطر اإلجمالية باإلجمالي

تسويترا بالصافي مع نفس النظير الخارجي شريطة توفر معايير محاسبة التحوط األخرة الواردأ بمعيار 
  (.6.64و. لسثالاأيضاا ) أنظر، 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

د الها قآ الشلفظة  -النتياة )ا( تاللظ ال زينة الشركزية إنها شالد قا قآ لققد تقاف  اراية قا 
الشركزية قإنها ال ت قد قادرص لطي تقييم الش اطر شالصاقآ، قترغا ال زينة قآ إدارص شلفظة الششتقات 

قهآ تد ا ششكا إضاقآ قآ ال اراية الش ادلة ششكا شنفصا لا الش اطر األ رى لطششرق ، لذلا 
ها يشكا لط ققد الششتقة ال اراية الشفردص قالدا طة  .ششتقة قالدص لتلقيق تقاف ش اطر الشلفظة
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ك دقات تلقط لطش اطر األساسية اإلاشالية لتي لق است شطت ششتقة  اراية  تصنفقآ الشلفظة أا 
 قا قآ لققد  اراية؟قالدص لتلقيق التقاف الكاشا ش  ش اطر السقق التآ نش ت شا الد 

 

ال ااارض مااان هيكلاااة العقاااود المشاااتقة الخارجياااة علااال هاااذا الشاااكل ينساااجم ماااع أهاااداف . بصاااورأ عاماااة نعااام
سااتراتيجيات إدارأ المخاااطر لاادة المثسسااة، وكمااا ذكرنااا فااالعقود والمشااتقة الخارجيااة التااي تعتباار تانونياااا  واا

هلااة كااأدوات تحااوط، وعاا وأ علاال ذلاا  فااتن عقااوداا منفصاالة وتخاادم غرضاااا عملياااا مباارراا يمكاان أن تكااون مث 
ن محاسابة التحاوط ل تساتبعد ببسااطة ألن المشاروع تاد دخال أتذكر تحديداا  6.61و.اإلجابة علل السثال 

فااي مبادلاااة لراااا نفااس شاااروط مبادلاااة أخاارة ماااع نفاااس النظياار إذا كاااان هناااا  هاادف عملاااي واتعاااي لريكلاااة 
 العمليات بشكل منفصل.

 

 الفترصالتلقط لازل شا  9.07ق.
 

تشيا أا لالقة التلقط ال ياقز  92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  81الفقرص 
ها شا الشسشقح ش   .ت صيصها لازل ققط شا الفترص الزشنية التآ تكقا قيها أداص التلقط قائشة

  ؟ط ل الشند الشتلق  إستلقاقت صيف ششتقة لطتلقط لازل ققط شا الفترص الزشنية الشتشقية لطي 
 

فيمكن لألداأ المالية أن تكون بنداا متحوطاا له لجزء فقط من تدفقاترا النقدية أو تيمترا العادلة إذا . نعم
 كان من الممكن تياس الفاعلية والوفاء بالمتطلبات األخرة لمحاسبة التحوط.

 

والمدأ المتبقية علل  متل  سند دين حكومي ذي فا،دأ اابتة تدرها عشرأ بالما،ةيأ  مشروعإليضاح ذل : ال
أ بتصنيف السند علل أنه متاح للبيع، ومن أجل التحوط لنفسه  المشروعقوم . يه عشر سنواتإستحقات

ضد تعرضه لمخاطر القيمة العادلة للسند والمرتبطة بالقيمة الحالية لدفعات الفوا،د حتل السنة الخامسة 
تخصيص  وعة اابتة والمستلمة عا،مة، يمكنأ مبادلة ذات خمس سنوات الفوا،د المدف المشروعشتري ي

المبادلة للتحوط لمخاطر القيمة العادلة لدفعات الفوا،د علل السند الحكومي حتل السنة الخامسة والت يير 
إلل المدة الذي تتأار فيه في منحنل اإليراد المتعلق  ستحقاقفي دفعة األصل المستحقة بنراية مدأ اإل

 بالسنوات الخمس للمبادلة.
 

 ششادلة أس ار الفائدص ل شالت شتدا طة :أداص تلقط 9.08ق.
 

شالدقالر األشريكآ لشدص  شع  إلتزام الششرق أ هآ اليا الياشانآ، قلدى  ششرق لشطة القياع لط
سنقات شس ر قائدص لائم قذشة شدينة )أقراق قشض( شدتها لشر سنقات شالاني  اإلسترلينآ شس ر 

لتزاشق  ألصقلهاالتلقط لش اطر ال شطة األانشية أ ش الششرق رغا يق  .قائدص  اشت قلش اطرص س ر  اتهاا 
ستطم يد ا قآ لقد ششادلة أس ار قائدص ل شالت شتدا طة ليالفائدص لطقيشة ال ادلة لطذشة الشدينة ق 
دق  انيهات إسترلينية شس ر قائدص  اشت قلششادلة الدقالرات يدقالرات أشريكية شس ر قائدص لائم ق 

أ ت صيف الششادلة ك داص  ششرق ستطي  اليها  .لينية قآ نهاية شدص ال شع سنقاتشانيهات إستر 
تلقط قآ لالقة تلقط قيشة لادلة لش اطر كطتآ ال شطيتيا األانشيتيا قش اطرص س ر الفائدص رغم أا 

  ؟أ لطششرق هشا لشطتاا أانشيتاا شالنسشة  -الدقالر قاإلسترلينآ – كا شا ال شطيتيا
 

تسما بمحاسبة التحوط ألجزاء  92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21الفقرأ . نعم
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  85المخاطر إذا كان من الممكن تياس الفاعلية، كذل  الفقرأ 

تسما بتخصيص أداأ تحوط منفردأ كتحوط ألكار من نوع واحد من المخاطر إذا كان من  92العام 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل  6991 

لتعرف علل المخاطر بشكل واضا، واابات الفاعلية، وضمان التخصيص المحدد ألداأ التحوط الممكن ا
ومراكز الخطر، لذل  فالمبادلة يمكن تخصيصرا كأداأ تحوط في ع تة تحوط تيمة عادلة للجنيرات 

في المملكة  التي ستستلم من الت يرات المتعلقة بقيمترا العادلة المرتبطة بت ير أسعار الفا،دأ ةاإلسترليني
المتحدأ للفترأ الجز،ية األولل البال ة خمس سنوات وسعر الصرف بين الجنيه اإلسترليني والدولر 
األمريكي، وتقاس المبادلة بالقيمة العادلة وتدخل الت يرات في القيمة العادلة في الفا،ض أو العجز ويتم 

عادلة الناتجة عن ت ير أسعار فا،دأ الجنيه تعديل القيمة المسجلة للذمة المدينة للت يرات في القيمة ال
 تستعمالاإلسترليني للسنوات الخمس األولل من منحنل الدخل، ويعاد تياس أوراق القبض وأوراق الدفع ب

والت ييرات في تيمترا الدفترية  4في القطاع العام أسعار الصرف الفورية طبقاا لمعيار المحاسبة الدولي 
 تدخل في الفا،ض أو العجز.

 

تتم الشتاارص شها ششكا  التلقط لش اطر ال شالت األانشية ألسهم :الشنقد الشتلقط لها 9.02ق.
  لشقشآ

ا شا شقرصة أقراق شالية أانشية شالقيشة ال ادلة الشالرة  الششرق قآ  أسهشاأ اشترى  ششرق ال
أ  الششرق ش  تيققام شتصنيف تطا األسهم لطي إنها شتالة لطشي ،  .(FCشال شطة األانشية ) 0111

سياسة تقضآ ش ا الفائض أق ال از لألصقا الشالية الشتالة لطشي  تد ا قآ لققق الشطكية، قشا 
ش اطر التريرات قآ أس ار صرف ال شالت األانشية الشرتشطة شا نفس  الششرق  لشآ يأاا أا 
 الششرق نق  يق  .قلدص شا ال شطة األانشية 751أ قآ لقد أاا لشي  األسهم  الششرق د ا يشاألسهم 

أ تدقير لقد س ر الصرف اآلاا لكاشا الشدص التآ تلتفظ قيها شاألسهم، ق طي اقتراض تققر اشي  
الشرقط األ رى لشلاسشة التلقط ها ي تشر لقد ال شطة األانشية اآلاا شؤهال  ليكقا لالقة تلقط 

  ؟لش اطر ال شطة األانشية الشرتشطة شاألسهم
 
د خطر واضا وتابل للتعرف عليه للتعرض لتقلبات أسعار صرف العم ت لكن فقط في حالة وجو ، نعم

ل يتم تداولرا  - األسرم –أداأ حقوق الملكية )أ(  األجنبية، لذل  فمحاسبة التحوط هنا مسموح برا إذا:
العوا،د ) (  أ. مشروعفي البورصة )أو أي سوق آخر اابت( يكون التعامل فيه بنفس عملة القياس لل

ذا كانت  للمشروع المستحقة أ ليست بالعملة المذكورأ وعليه فتذا كانت األسرم متداولة بعم ت عديدأ واا
معد التقرير المالي فتنه عند،ذ ل يسما بمحاسبة التحوط  مشروعإحدة تل  العم ت هي عملة القياس لل
 لعنصر العملة األجنبية في سعر األسرم.

 

ال شطة األانشية اآلاا ك داص تلقط قآ أداص تلقط  ها يشكا ت صيف لقد ؛ إذا كاا األشر كذلا
شال شطة  751لش اطر س ر صرف ال شطة األانشية الشرتشط شازل شا القيشة ال ادلة لألسهم ققآ لدقد 

 ؟األانشية
 

يسما بتخصيص جزء من التدفق النقدي أو القيمة  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . نعم
من معيار المحاسبة  21بند متحوط له إذا كان من الممكن تياس الفاعلية )الفقرأ مالي ك ألصلالعادلة 

أ يمكنه تخصيص عقد العملة األجنبية اآلجل كتحوط  مشروع( ولذل  فال92الدولي في القطاع العام 
، لمخاطر أسعار صرف العم ت األجنبية المرتبطة بجزء فقط من القيمة العادلة لألسرم بعملة أجنبية

( المرتبطة FCوحدأ ) 151كن تخصيصه إما كتحوط للقيمة العادلة لخطر العملة األجنبية البال ة ويم
وأي ت يير  .باألسرم أو كتحوط للتدفق النقدي للبيع المتوتع لألسرم شريطة أن يكون توتيت البيع معروفاا 
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لتحوط إل إذا هبطت القيمة في القيمة العادلة لألسرم بالعملة األجنبية سوف ل يثار علل تقييم فاعلية ا
 . (FCوحدأ ) 151العادلة لألسرم بالعملة األجنبية عن 

 

 شؤشر األسهم :شلاسشة التلقط 9.91ق.
ق يار شي  ش رقض شرتشط ششؤشر  أسهميشكا لششرق  أا يشتر  شلفظة شا األسهم لتلصيا شؤشر 

الشلاسشة الدقلآ قآ القطا   ش ياريسش  ها  ال ادلة.األسهم قذلا للشاية نفس  شا  سائر القيشة 
  ؟شت صيف ذلا ال يار الش رقض ك داص تلقط لشلفظة األسهم 92ال ام 

 

مااان معياااار المحاسااابة  21إذا تااام تجمياااع أدوات مالياااة متشاااابرة والتحاااوط لراااا كمجموعاااة فاااتن الفقااارأ . كااا 
المخااطرأ المتحاوط  تنص علل أن الت يير في القيمة العادلاة الاذي يعازة إلال 92الدولي في القطاع العام 

تقريبااا ماع الت يار الكلاي فاي القيماة العادلاة  ن يكاون متناساباا ألرا لكل بند من المجموعاة بمفارده يتوتاع مناه 
وفااي الساايناريو أعاا ه فااتن الت ياار فااي القيمااة العادلااة  .والااذي يعاازة إلاال المخاااطرأ المتحااوط لرااا للمجموعااة
لمجموعاة بمفاارده )أساعار األسارم اإلفرادياة( ل يتوتااع أن الاذي يعازة للمخااطرأ المتحاوط لرااا لكال بناد فاي ا

 يكون متناسبا تقريباا مع الت ير الكلي في القيمة العادلة الذي يعزة إلل المخاطرأ المتحوط لرا للمجموعة.
 

  اتلتزاشاألصقا قاإل  التلقط لصاقآ :شلاسشة التلقط 9.90ق.
لتزاشإظهار أصقل  الشالية ق ها يشكا لششرق   تلديد ش اطر التدقق  شالية شالصاقآ لررضات  الا 

  ؟النقد  الصاقآ القااا التلقط لها قذلا ألغراض شلاسشة التلقط
 

التحااوط لاادة المشااروع وخبراتااه فااي إدارأ المخاااطر يمكاان برااا تقاادير مخاااطرأ التاادفق النقاادي  إسااتراتيجيةإن 
ل تسااااما  92طاااااع العااااام ماااان معيااااار المحاساااابة الاااادولي فااااي الق 24علاااال أساااااس صااااافي، إل أن الفقاااارأ 

مااان  646الفقااارأ  .بتخصااايص مخااااطرأ تااادفق نقااادي صاااافية كبناااد متحاااوط لاااه ألغاااراض محاسااابة التحاااوط
تعطااي ماااالا علاال الكيفيااة التااي  92ماان معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام التطبيقااات اإلرشااادية 

ات المتشاابرة( وبعاد ذلا  لتزامايمكن برا للبن  أن يقايم مخااطرأ علال أسااس صاافي )بتجمياع األصاول واإل
 التأهل لمحاسبة التحوط من خ ل التحوط علل أساس إجمالي.

 

 التلقط الشلاسشآ 0ق.
 ذات س ر قائدص  اشت النقدية ألداص شالية التدققات التدقق النقد :تلقط  0.0ق.

ة  اشتة قيد ا قآ ششادلة أس ار قائدص شستطش ،ششرق  يققم شإصدار سند ديا ذ  س ر قائدص  اشت
قشدققلة شتريرص شا أاا تقاف ش اطرص أس ار الفائدص الشت طقة ش داص الديا، قها يستطي  الششرق  

 الششادلة كتلقط لطتدقق النقد  لطتدققات النقدية الشستقشطية الصادرص قالشت طقة ش داص الديا؟ تصنيف
 

نص علل أن تحوط التدفق ت 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ( ) 21الفقرأ . ك 
هذه فتن أداأ الدين المصدرأ ل تسب   ،النقدي هو "تحوط التعرض لت يرات التدفقات النقدية"، وفي الحالة

ويمكن للمشروع  .زيادأ ألي من مخاطر التعرض للت يرات في التدفقات النقدية ألن دفعات الفا،دأ اابتة
المبادلة كتحوط تدفق نقدي  تصنيفلدين ولكنه ل يستطيع المبادلة كتحوط للقيمة العادلة ألداأ ا تصنيف

 للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرأ ألداأ الدين.
 

 التدققات النقدية ذات س ر قائدص  اشت إست شارإلادص  :تلقط التدقق النقد  0.9ق.
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تدققات  تقق  الششرق  9110يناير  0شتاريخ  .ششرق  ي الج ش اطر أس ار الفائدص لدي  شالصاقآ
لطي أصقا ذات س ر  اشت قتدققات نقدية إاشالية  قلدص لشطة 011نقدية إاشالية قاردص شششطغ 

 .9119ذات س ر قائدص  اشت  الا الرش  األقا شا لام  اتإلتزاشلطي  قلدص لشطة 21صادرص شششطغ 
شتريرص ( الشستطشة FRAقألغراض إدارص الش اطر يست شا الششرق  اتفاقية أس ار قائدص  اطة )

قي صف  قلدص لشطة. 01قالشدققلة  اشتة قذلا شا أاا التلقط لطتدقق النقد  الصاقآ الشالغ 
شا التدققات النقدية القاردص شا األصقا ذات  قلدص لشطة 01الششرق  كشند شتلقط ل  أقا ششطغ 

ائدص اتفاقية أس ار الف تصنيفها يستطي   .9119س ر الفائدص ال اشت قآ الرش  األقا شا لام 
( الشستطشة شتريرص قالشدققلة  اشتة كتلقط تدقق نقد  ل طر الت رض لتريرات التدققات FRAاآلاطة )

 قالشرتشطة شاألصقا ذات س ر الفائدص ال اشت؟ 9119النقدية قآ الرش  األقا شا لام 
 

الخاص  إن اتفاتية أسعار الفا،دأ اآلجلة غير مثهلة لتحوط تدفق نقدي لت طية التدفق النقدي. ك 
إل أن المشروع يستطيع  .باألصول ذات سعر الفا،دأ الاابتة ألنرا غير معرضة لخطر التدفق النقدي

اتفاتية أسعار الفا،دأ اآلجلة كتحوط للقيمة العادلة للخطر الذي يوجد تبل تحويل التدفقات  تصنيف
 النقدية.

 

 ستامارالفا،دأ المرتبطة بتعادأ اإلفي بعض الحالت يستطيع المشروع أيضاا أن يتحوط لمخاطر أسعار 
(، وفي 1.9و.السثال  أنظرالمتوتع لألصل والفوا،د التي يستلمرا من األصول ذات سعر الفا،دأ الاابت )

( علل كل حال ليست مثهلة لمحاسبة تحوط FRAفتن اتفاتية أسعار الفا،دأ اآلجلة ) ،هذا الماال
قص الت يرات في التدفقات النقدية للفوا،د الناتجة عن إعادأ التدفقات النقدية ألنرا تزيد بدلا من أن تن

إذا ارتفعت أسعار السوق سيكون هنا  تدفق نقدي )التدفقات النقدية للفوا،د "علل سبيل الماال:  إستامار
 إستاماروارد من اتفاتية أسعار الفا،دأ اآلجلة وزيادأ في التدفقات النقدية الواردأ المتوتعة من إعادأ 

كل حال تد تكون مثهلة علل وهي  (.قات النقدية الواردأ من األصول ذات سعر الفا،دأ الاابت"التدف
 بشكل كبير لتحوط للتدفق النقدي لجزء من إعادأ تمويل التدفقات النقدية الصادرأ علل أساس إجمالي.

 

 تلقط ال شطة األانشية 0.0ق.
شهقر قترغا قآ التلقط ضد تقطشات  0  ش د شال شطة األانشية تستلق الدق إلتزامالشركة )أ( لديها 

قلذلا قهآ تد ا قآ لقد أاا  .أس ار ال شالت األانشية قذلا لطششطغ الشستلق الدق  شتاريخ التسديد
 -قها ياا الت اشا ش  التلقط لطي أن : .لشرال لشالت أانشية  الا ستة شهقر

قآ نهاية ال ام  ئض أق ال ازالفاقآ  لترافش شطة أانشية ش  اإل لتزامإل تلقط قيشة لادلة  (أ)
 ؛ أققال قد اآلاا لتزاماإل شالفائض أق ال از الناتاة لا إلادص تقدير 

 شاألرشاح أق ال سائر لترافأم تلقط تدقق نقد  لطششطغ الذ  يتم تسديده قآ الشستقشا ش  اإل ( )
 ؟الش ترف ش  قآ صاقآ األصقا/ لققق الشطكية الناتاة لا إلادص تقدير ال قد اآلاا
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ل يمناع أيااا مان هاذين األسالوبين، فاتذا عومال التحاوط علال  92عيار المحاسبة الدولي في القطااع العاام م
أنه تحوط تيمة عادلة فتن الفا،ض أو العجز المتحققين من إعادأ تيااس القيماة العادلاة ألداأ التحاوط والبناد 

ذا عومال التحااوط  علال أناه تحااوط تادفق نقادي مااع المتحاوط لاه يعتارف برااا فاوراا فاي الفااا،ض أو العجاز، واا
بالفاا،ض أو العجاز المتحققاة مان إعاادأ تيااس العقاد اآلجال  صاافي األصاول/ حقاوق الملكياةفي  عترافاإل

فتن الفا،ض أو العجاز يادخ ن فاي الفاا،ض أو العجاز للفتارأ أو الفتارات التاي ياثار فيراا البناد المتحاوط لاه 
قاق التحاوط فعليااا فاتن الاربا أو خساارأ المشاتقة يحاول إلال ( علل الفا،ض أو العجز، لذل  فاتذا تحلتزاماإل)

 أنظاارولاايس عناادما يحصاال الاادفع.  لتاازاماإلالفااا،ض أو العجااز لاانفس الفتاارات التااي يااتم فيرااا إعااادأ تياااس 
 .  (1.4و.) السثال

 

 تلقط التدقق النقد  ل شطة أانشية 0.1ق.
شتاريخ الشي  يلصا الششرق  لطي ق  .يققم ششرق  شتصدير شنتج شا شس ر شلسقا شال شطة األانشية

)قرقة قشض( ش شا الشي  تدق  ش د تس يا يقشا  قيد ا قآ لقد لشطة أانشية أاا شدت  تس قا  إلتزام
 يقشا  شنفع لشطة قرقة القشض لطتلقط لش اطر س ر صرف ال شطة األانشية. 

 

الشي  قيتم إلادص إظهار يتم تسايا الشي  شالس ر الفقر  شتاريخ  90ششقاا ش يار الشلاسشة الدقلآ 
قرقة القشض  الا قترص التس يا يقشا  لطي ضقل التريرات قآ أس ار الصرف قينقا الفرق إلي 

شا ش يار الشلاسشة الدقلآ  09قالفقرص  1شا ش يار الشلاسشة الدقلآ  97الفائض أق ال از )الفقرص 
1 .) 
 

لقد ال شطة  تصنيفطششرق  ال يار شيا ها يكقا ل .لقد ال شطة األانشية ك داص تلقط تصنيفإذا تم 
 تصنيف األانشية كتلقط لطقيشة ال ادلة لش اطر أس ار صرف ال شطة األانشية لطي قرقة القشض أق 

 ؟طتدقق النقد  الناتج شا تلصيا قرقة القشضلكتلقط 
 

لعجز إذا تام المشروع بتخصيص عقد العملة األجنبية كتحوط للقيمة العادلة فتن الفا،ض أو ا. نعم
الناتجة عن إعادأ تياس عقد العملة األجنبية اآلجل بالقيمة العادلة يعترف به في الفا،ض أو العجز 

 وكذل  الفا،ض أو العجز عند إعادأ تياس ورتة القبض يعترف به أيضاا في الفا،ض أو العجز.
 

ذا تام المشروع بتخصيص عقد العملاة األجنبياة كتحاوط تادفق نقادي لمخااطر العملاة ا لمرتبطاة بتحصايل واا
صااافي األصااول/ ورتااة القاابض فااتن جاازء الفااا،ض أو العجااز الااذي يتقاارر أنااه تحااوط فعااال يعتاارف بااه فااي 

ماان معيااار  611والجاازء غياار الفعااال يعتاارف بااه فااي األرباااح أو الخسااارأ الصااافية )الفقاارأ  حقااوق الملكيااة
ياتم  ي األصاول/ حقاوق الملكياةصاافوالمبلغ الذي يعتارف باه فاي  .(92المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إلااال الفاااا،ض أو العجاااز فاااي نفاااس الفتااارأ أو الفتااارات التاااي تتاااأار فيراااا الفاااا،ض أو العجاااز  إعاااادأ تصااانيفه
مااان معياااار المحاسااابة  666)الفقااارأ كتعااادي ت إعاااادأ التصااانيف  باااالت يرات فاااي إعاااادأ تيااااس ورتاااة القااابض

 (.92الدولي في القطاع العام 
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 أداص الديا ذات س ر قائدص شترير :ادلةلقط القيشة ال ت 0.5ق.
 

ازل شا ش اطر أداص ديا ذات س ر  تصنيف 92ها يسش  ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
  ؟قائدص شترير كشند شتلقط ل  قآ لالقة تلقط القيشة ال ادلة

 

، ية،تمانجة للمخاطر اإلأداأ الدين ذات سعر الفا،دأ المت ير تد تكون معرضة لت يرات في تيمترا نتي. نعم
كما إنرا تد تكون أيضاا عرضة لت يرات في تيمترا العادلة بسب  تحركات أسعار الفا،دأ في السوق في 
الفترات التي يتم بينرا تعديل وتابيت وضع أداأ الدين ذات سعر الفا،دأ المت ير، فعلل سبيل الماال إذا 

دأ السنوية سنوياا علل أساس أسعار الفا،دأ في السوق كانت شروط أداأ الدين تتضمن تعديل دفعات الفا،
 كل عام فتن جزءاا من أداأ الدين يكون عرضة لت ييرات في القيمة العادلة خ ل العام.

 

 الش زقا :تلقط القيشة ال ادلة 0.0ق.
 

تنف لطي أا تلقط القيشة ال ادلة  92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  )أ(20الفقرص 
ش ترف ش  قالتآ ت زى إلي  طر  إلتزام ...أق أصاق "تلقط لش اطر التريرات قآ القيشة ال ادلة قآ ه

 النفطالش زقنات ش ا ش زقا  تصنيفها يستطي  ششرق   .ش يا قتؤ ر لطي الد ا الصاقآ الش طا"
رغم أا  النفطكشند شتلقط ل  قآ تلقط قيشة لادلة لش اطر التريرات قآ أس ار الش زقنات ش ا س ر 

ششقاا أق التكطفة قتكطفة االستشداا اللالية أق صاقآ القيشة القاشطة لطتلقق شالتكطفة الش زقا يقاع 
 ؟ "الش زقا" 09ش يار الشلاسشة الدقلآ 

 

المخاازون يمكاان التحااوط للت ياارات فااي تيمتااه العادلااة نتيجااة لت ياارات أسااعار النحاااس ألن الت ياار فااي . نعاام
 .وف يثار في الفا،ض أو العجاز عناد بياع المخازون أو تخفايض تيمتاه المساجلةالقيمة العادلة للمخزون س

وتصاابا القيمااة المسااجلة المعدلااة هااي أساااس التكلفااة ل اارض تطبيااق مباادأ األتاال بموجاا  معيااار المحاساابة 
وأن أداأ التحااوط المسااتعملة فااي تحااوط القيمااة العادلااة للمخاازون يمكاان أيضاااا أن تكااون مثهلااة  .69الاادولي 

 فق نقدي للبيع المستقبلي للمخزون.كتحوط تد
 

 ال شطية الشتقق ة :شلاسشة التلقط 0.7ق.
 

ال شطية الشتقق ة شقضق  التلقط ياا أا يكقا شلتشال  ادا  ، شالنسشة لتلقطات التدقق النقد 
 قكيف ياا تفسير شصطط  )شلتشال  ادا (؟  ،قققلها

 

تمال الحدوث مما يعطيه مصطلا )الحدوث أكار إن المصطلا )محتم ا جداا( يدل دللة أكبر بكاير لح
ن تقييم احتمال حدوث العملية المتوتعة ل يبنل فقط علل نية اإلدارأ ألن  .احتمالا من عدم الحدوث( واا

ن احتمالية حدوث العملية يج  أن تدعم بحقا،ق يمكن م حظترا  .النية هي أمر ل يمكن التحقق منه واا
 وكذل  الظروف المحيطة.

 

 -:عتبارإلتقييم احتمال حدوث العملية المتوتعة يج  أخذ األمور التالية بعين اعند 
 ؛تكرار حدوث عمليات سابقة مشابرة (أ)
 ؛ القدرأ المالية والتش يلية للمنشأأ لتنفيذ العملية ( )

تبني مشاريع بنية تحتية تخصيص جوهري للموارد من أجل نشاط محدد )علل سبيل الماال  ( )
  ؛(محددأ
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 ؛ حصل إذا لم تتحقق العمليةتو المعوتات للعمليات الذي تد مدة الخسا،ر أ (د)

را لتحقيق نفس ال رض إستخداماحتمال أن عمليات أخرة ذات خصا،ص مختلفة جداا يمكن  ( هـ)
بدءاا من  ،نوي توفير أموال تد يكون له أسالي  عديدأ لتحقيق ذل يي ذالالمشروع  ،العملي )ما ا 

 و؛ العام( ل كتتا لل طرح أسرم ترض بنكي تصير األجل وصولا إ
 الخطة التش يلية للمشروع. (و)
 

ها "محتملة جاداا" ولازم أيضااا دليال إعتبار فعند،ذ كلما كانت العملية بعيدأ كلما تل احتمال أن العملية يمكن 
كلما كانات  المرمة علل نحو مماال هو أنه العوامل األخرة أتوة لدعم اإلدعاء بأن العملية محتملة جداا.

أتل احتمال أن ُتعتبر المعاملة مرجحة إلل حاد كبيار وكلماا  . كلما كانمعاملة المتنبأ برا بعيدأ الحتمالال
 كان الدليل ال زم أتوة لدعم تأكيد بأنرا مرجحة إلل حد كبير. 

 

فعلل سبيل الماال، العملية المتوتعة بعد خمس سنوات يكون حدوارا أتل احتمالا من عملية متوتعة 
فتن دفعات الفوا،د المتوتعة لعشرين سنة تادمة علل أداأ دين ذات  ،وعلل كل حال .نة واحدأخ ل س

 تعاتدي تا،م. تلتزامبسعر فا،دأ مت ير تعتبر محتملة جداا إذا كانت مدعمة 
 

علل ذل ، إذا تساوت العوامل األخرة، كلما زادت الكمية المادية )الفعلية( أو القيمة المستقبلية  ع وأا 
العملية محتمل  إعتبارلية متوتعة منسوبة إلل عمليات المشروع من ذات النوعية كلما نقصت إمكانية لعم

علل سبيل الماال يلزم عموماا دليل  .حدوارا جداا ولزم دليل أتوة لدعم الدعاء بأن العملية محتملة جداا 
وحدأ في  251.111بيع  وحدأ خ ل الشرر التالي من احتمال 61.111أتل لدعم مبيعات محتملة تبلغ 

 . وحدأ شررياا خ ل الشرور الا ث األخيرأ 251.111ذل  أشرر عندما يكون معدل المبيعات حديااا هو 
 

ذا وجدت سوابق لتخصيص تحوطات لعمليات متوتعة ام اتخاذ ترار بأن تل  العمليات لم تعد متوتعة  واا
ليات المتوتعة وما إذا كان من المناس  سيضع محل تساثل تدرأ المنشأأ علل أن تتنبأ بدتة بالعم

 محاسبة التحوط مستقب ا لعمليات متوتعة مشابرة. إستعمال
 

 التلقطات ش  ر را آ تصنيف 0.8ق.
 

  ؟يسش  شت صيف لالقة تلقط ش  ر را آ 92ها ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

اا من تاري  توفر جمياع شاروط محاسابة التحاوط إعتبار ع تات التحوط يكون تأايره للمستقبل  . تصنيفك 
يمكااان تطبياااق  ،وبصااافة خاصاااة .92مااان معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام  28الاااواردأ باااالفقرأ 

بماا فااي ذلا  التعاارف  ،محاسابة التحاوط فقااط مان التاااري  الاذي يسااتكمل فياه التواياق الاا زم لع تاة التحااوط
وكياااف سااايقوم  ،ذات الع تاااة وطبيعاااة المخااااطرأ المتحاااوط لراااا ،طعلااال أداأ التحاااوط وبناااد أو عملياااة التحاااو 

 المشروع بتقييم فاعلية التحوط.
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 لند شداية التلقطالت صيف  :شلاسشة التلقط 0.2ق.
 

لقد ششتق قيق ق ششكا رسشآ ي صف يسش  ش ا  92ها ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
  ؟ك داص تلقط ش د الد قا قآ ال قد الششتق

 
 92يتطلاا  معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  ،بااأار مسااتقبلي، وألغااراض محاساابة التحااوط. نعاام

ماان معيااار المحاساابة  28أداأ التحااوط وتوايقرااا رساامياا كااذل  منااذ إنشاااء ع تااة التحااوط )الفقاارأ تخصاايص 
ذل  فرااو يمنااع بااأار رجعااي، كااتخصيصاارا ( أي أن ع تااة التحااوط ل يمكاان 92الاادولي فااي القطاااع العااام 

مان معياار  84ع تة تحاوط لجازء فقاط مان الفتارأ التاي تظال فيراا ع تاة التحاوط تا،ماة )الفقارأ تخصيص 
أن تاتم حياازأ أداأ التحاوط عناد إنشااء ع تاة  اا إلتزاماإل أناه لايس  .(92المحاسبة الدولي فاي القطااع العاام 

 التحوط.
 

 ق ة الشتلقط لهاالت رف لطي ال شطية الشتق  :شلاسشة التلقط 0.01ق.
 

قلدص شا شنتج شا قآ  050111ها يشكا الت رف لطي ال شطية الشتقق ة لطي إنها شرال أق شي    ر 
  ؟قترص شلددص أق نسشة شئقية شا الششتريات أق الششي ات  الا قترص ش ينة

 

حتاال إذا  يجاا  التعاارف علاال العمليااة المتوتعااة المتحااوط لرااا وتوايقرااا بشااكل محاادد بمااا فيااه الكفايااة. كاا 
 ،لااذل  .يااة هااي العمليااة المتحااوط لرااا أم للتحققاات العمليااة المتوتعااة يكااون ماان الواضااا مااا إذا كاناات العم

وحاادأ تباااع خاا ل فتاارأ محااددأ تاادرها ا اااة  65.111نرااا أول أيمكاان التعاارف علاال عمليااة متوتعااة علاال 
منات  خا ل ا ااة شارور وحادأ بيعات مان ال 65.111شرور ولكن ل يمكن التعرف عليرا علل إنراا آخار 

ولاانفس السااب ، فااتن العمليااة  .ألن الخمسااة عشاار ألااف وحاادأ لاام يكاان ممكناااا التعاارف عليرااا عناادما تحاادث
المتوتعاة ل يمكان تحديادها فقاط بنسابة م،وياة مان المبيعاات أو المشاتريات خا ل فتارأ ماا إذا كانات ع تاة 

 .التحوط فاعلة وما إذا كانت مثهلة لمواصلة محاسبة التحوط
 

 الشتقق ة ةتق يق تققيت ال شطي :تلقط التدقق النقد  0.00ق.
 

شا أاا التلقط ل شطية شتقق ة، ها تق يق لالقة التلقط التآ يتم إنشاؤها لند شداية التلقط ياا 
  ؟أا يشيا التاريخ أق الفترص الزشنية التآ يتقق  قيها تلقق ال شطية الشتقق ة

 

 656)الفقرأ  ومحدديج  أن يكون التحوط عا،داا لخطر معروف  ،طمن أجل التأهل لمحاسبة التحو . نعم
( كما أنه يج  أن يكون ممكناا 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من التطبيقات اإلرشادية 

كما  .(92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )د(  28تياس فاعليته بشكل يعتمد عليه )الفقرأ 
من معيار ) (  28ة المتوتعة المتحوط لرا يج  أن يكون تحققرا محتم ا إلل حد كبير )الفقرأ أن العملي

ل يطل  من المشروع أن يتنبأ ويواق  ،ولتحقيق هذه الشروط .(92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
شروع تعريف التاري  الذي ستتحقق فيه العملية المتوتعة بالضبط، إل أنه علل كل حال يطل  من الم

وتوايق الفترأ الزمنية التي يتوتع فيرا تحقق العملية المتوتعة وذل  ضمن مجال زمني محدد بشكل 
اا من تاري  محتمل جداا، وذل  كأساس لتقييم فاعلية التحوط، ومن أجل إعتبار معقول وضيق بشكل عام 

ار المحاسبة الدولي في القطاع من معي )د( 28تقرير أن التحوط سيكون ذا فاعلية مرتفعة طبقاا للفقرأ 
تد يكون من الضروري ضمان أن يتم تقاص الت ييرات في القيمة العادلة للتدفقات النقدية  ،92العام 
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المتوتعة مع الت يرات في القيمة العادلة ألداأ التحوط، ويمكن أن يتحقق هذا فقط إذا كانت التدفقات 
ذا لم يعد من المتوتع  .تقاربة بعضرا من بعضالنقدية مبرمجة زمنياا بحيث تحصل في أوتات م واا

من معيار المحاسبة  ) (669حصول العملية المتوتعة فتنه يتم إيقاف محاسبة التحوط طبقاا للفقرأ 
 .92الدولي في القطاع العام 

 
 عدم فاعلية التحوط  4و.

 ش د الضريشة شا التلقط لطي أساع 1.0ق.
 

قها يتم تقدير قالطية التلقط ش د  .ع شا ش د الضريشةيتم إارال التلقط قآ ال ادص لطي أسا
 الضرائا؟ 

 

يساما، ولكان ل يفارض، بتقيايم فاعلياة التحاوط علال أسااس  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاام 
هكاذا مناذ البداياة  تصانيفرافاتذا تام إجاراء التحاوط علال أسااس ماا بعاد الضاريبة فتناه ياتم  .ما بعاد الضاريبة

ستراتيجية التحوط.كجزء من ت  وايق رسمي لع تة واا
 

 التلقط: التقييم لطي أساع تراكشآ قالطية 1.9ق.
 

تتطلاا  أن التحااوط يفتاارض أن يكااون  92ماان معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  ( )28الفقاارأ 
علاال  هاال يجاا  تقياايم فاعليااة التحااوط المتوتعااة بشااكل منفصاال لكاال فتاارأ أو بشااكل تراكمااي. عااالي الفعاليااة

   ؟مدة عمر ع تة التحوط
 

يمكن تقييم فاعلية ع تة التحوط المتوتعة علل أساس تراكمي إذا كان تد تم تخصيص التحوط علل 
وحتل لو كان التحوط ليس متوتعاا  ،ولذل  .ذل  األساس وكان ذل  متضمناا في توايق التحوط المناس 

نع تطبيق محاسبة التحوط إذا كان من المتوتع أن تظل جداا أن يكون فاع ا جداا في فترأ معينة فتنه ل يم
برا في  عترافأي عدم فاعلية يج  اإل أنإل  ،الفاعلية عالية بما فيه الكفاية عبر عمر ع تة التحوط

 عند حصولرا. الفا،ض أو العجز
 

  مبادلة أسعار فا،دأ مبنية علل أساس سعر الفا،دأ بين البنو  بتصنيفتامت شركة  :إليضاح ذل 
ويت ير سعر الفا،دأ  .كتحوط لقرض بسعر الفا،دأ األساسية في المملكة المتحدأ مضافاا إليه هامشاا معيناا 

بينما سعر  ،نقطة أساسية 51إلل  95في المملكة المتحدأ ربما مرأ كل ا اة شرور أو أتل بزيادأ 
ن يكون التحوط سليماا تقريباا، إل وعلل مدة فترأ سنة أو سنتين يتوتع أ .الفا،دأ بين البنو  يت ير يومياا 

أنه علل كل حال ستكون هنال  فترات ربعية )ا اة شرور( ل يت ير فيرا سعر الفا،دأ في المملكة 
ن هذا ل يمنع بالضرورأ محاسبة التحوط. ،المتحدأ بينما يت ير سعر الفا،دأ بين البنو  ت يراا كبيراا   واا

 

 النظير إئتشااق الية التلقط: ش اطر  1.0ق.
 

التشاا تقصير النظير ألداص التلقط لند تقييم ق الية  لتشارها ياا لطي الششرق  أا ي  ذ ش يا اإل
 التلقط؟

 

نعم. ل يستطيع المشروع أن يتجاهل ما إذا كان تادر علال جماع كافاة المباالغ المساتحقة بموجا  األحكاام 
عنااد بدايااة التحااوط وعلاال أساااس مسااتمر، يجاا  التعاتديااة ألداأ التحااوط أم ل. وعنااد تقياايم فعاليااة التحااوط 

مخاااطر أن النظياار ألدوات التحااوط ساايقوم بالتقصااير عاان طريااق  عتبااارعلاال المشااروع أن يأخااذ بعااين اإل
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اإلخفاااق فااي عماال أيااة دفعااات تعاتديااة للمشااروع. إذا كااان ماان المحتماال أن يقااوم النظياار بالتقصااير عنااد 
يسااتنت  أنااه ماان المتوتااع أن تكااون ع تااة التحااوط ذات تحااوط التاادفق النقاادي، فلاان يسااتطيع المشااروع أن 

سااتمرار بمحاسابة التحااوط. إللااذل ، فتناه لاان ياتم ا فعالياة عالياة فااي تحقياق تاادفقات نقدياة متوازنااة. وكنتيجاةا 
ومن أجل تحوط تيمة عادلة، فتن القيمة العادلة ألداأ التحاوط ساوف تت يار، وياثار ذلا  علال تقيايم ماا إذا 

فعالاااة وماااا إذا كانااات تتأهااال لساااتمرار محاسااابة التحاااوط، إذا كاااان هناااا  ت ياااراا فاااي  كانااات ع تاااة التحاااوط
 المالي للنظير. ،تماناإل
 

 ليةف اال اتإ تشار  :قالطية التلقط 1.1ق.
 

 كيف ياا قياع ق الية التلقط ألغراض الت هيا الششدئآ لشلاسشة التلقط قلطت هيا الشستشر؟ 
 

 اتإختبار ل يعطي توجيرا معينا حول كيفية إجراء  92لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
 فاعليةعلل أن التحوط عادأ يعتبر ذا  92نص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يو  الفاعلية.

العادلة أو التدفقات القيم يمكنه أن يتوتع أن ت ير  ،عالية إذا كان المشروع عند إنشا،ه وطيلة مدته
من  645حوط والبند المتحوط له ستكون تقريباا متعادلة تماماا، وع وأ علل ذل  فالفقرأ النقدية ألداأ الت

أن تكون النتا،  ) ( تتطل   92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التطبيقات اإلرشادية 
 )أ( وأن يتم تحديده بطرق مختلفة.  %695 - %81الفعلية هي ضمن نطاق 

 

التحوط تعتمد علل طبيعة الخطر المتحوط له ونوع فاعلية ن من أسالي  تقييم أسلو  معي م ،مةإن 
معقولا ومنسجماا مع التحوطات األخرة  الفاعليةويج  أن يكون أسلو  تقييم  .أداأ التحوط المستعملة

ويطل  من المشروع عند إنشاء  .أسالي  مختلفة ستعمالإلالمشابرة إل إذا كان هنا  مبرر واضا 
علل أساس اابت طيلة  الفاعليةات إختبار وتطبيق ذل  األسلو  من  الفاعليةتوايق كيفية تياس  التحوط

 مدأ التحوط. 
 

أي  ،التحوط، بما في ذل  تحليل النس  فاعليةأسالي  فنية حسابية متعددأ لقياس  إستعماليمكن 
حوط له في وتت معين، المقارنة بين أرباح وخسا،ر التحوط والفا،ض أو العجز المقابلة للبند المت

ذا استخدم أسلو  التحليل التراجعي .وأسالي  القياس لإلحصا،ية مال التحليل التراجعي فتن  ،واا
 يج  أن تحدد كيف يتم تقييم نتا،  التراجع.  الفاعليةالسياسات المواقة للمشروع فيما يتعلق بتقييم 

 

 %011 شنسشة أقا شاالتقاف  :قالطية التلقط 1.5ق.
 

تلقط تدقق نقد  لطي إن  ذق قالطية لالية ألا تقاف ال طر الف طآ هق ضشا نطاق  إلتشارإذا تم 
ها الفائض أق ال از الناتايا لا الازل غير  .لا التقاف الكاشا %095 - %81االنلراف 

  صاقآ األصقا/ لققق الشطكية ؟الفالا شا التلقط ي ترف ش  قآ 
 

 عتاارافتاانص علاال أنااه يااتم اإل 92الاادولي فااي القطاااع العااام ماان معيااار المحاساابة  (أ) 611الفقاارأ . كاا 
ماان معيااار المحاساابة الاادولي  ( ) 611والفقاارأ  صااافي األصااول/ حقااوق الملكيااة.بااالجزء الفاعاال فقااط فااي 

   .تتطل  إدخال الجزء غير الفاعل في الفا،ض أو العجز 92في القطاع العام 
 

 ةطاشكتلقط الاقتراض قالطية  1.0ق.
 

الشتلقط لها  اتلتزاشاإل أق  لألصقارقط األساسية ألداص التلقط هآ نفسها شالنسشة إذا كانت الش
ها يشكا لطششرق  أا يفترض قاقد قالطية تلقط كاشطة  ،شالكاشا أق ال شطية الشتقق ة الشتلقط لها

  ؟ات قالطية أ رى تشار دقا لااة إل
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ــــ) 28الفقااارأ . كااا  تتطلااا  مااان المشاااروع تقيااايم  92ام مااان معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العااا( ه
ول يسااتطيع المشااروع افتااراض فاعليااة التحااوط حتاال ولااو . التحوطااات علاال أساااس مسااتمر لفاعليااة التحااوط

ألن عادم فاعلياة التحاوط تاد تحصال ، كانت الشروط األساسية ألداأ التحوط والبناد المتحاوط لاه هاي نفسارا
مااان مااان التطبيقاااات اإلرشاااادية  651)الفقااارأ  ياااةان،تمألسااابا  أخااارة ماااال سااايولة األدوات أو مخاطرهاااا اإل

مخاااطر  تصاانيفيمكنااه علاال كاال حااال  ،لكاان المشااروع .(92معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام 
علال  .معينة فقط )من بين مخاطر إجمالية( علل إنرا متحاوط لراا وباذل  تزياد مان فاعلياة ع تاة التحاوط

 يااة،تماندلااة ألداأ دياان إذا كاناات أداأ التحااوط المشااتقة مخاطرهااا اإلساابيل الماااال بالنساابة لتحااوط القيمااة العا
تعاااادل تصااانيف أأ فتناااه يمكااان أن يخصاااص الخطااار المتعلاااق بتحركاااات أساااعار الفا،ااادأ المصااانفة أأ كبناااد 

 تأاير علل فاعلية التحوط.  ،تمانوفي تل  الحالة ل يكون لت يرات هوام  اإل، متحوط له
 

 تحوط التدفق النقدي 5و.
النقدية غير الششتقة  اتلتزاشقاإل النقدية غير الششتقة  األصقا :شلاسشة التلقط 5.0ق.

 الشست دشة ك داص تلقط
 

نقد  غير ششتق ك داص تلقط تدققات نقدية لشطة أانشية لتسديد رأسشاا  أصاإذا  صف ششرق  
رف لطي الشند قآ الفائض أق ال از شفرققات أس ار الص لترافنقد  غير ششتق، قها يتم اإل إلتزام

( قآ ليا أا قرققات س ر 1قآ القطا  ال ام ش يار الشلاسشة الدقلآ شا  09الفقرص الشتلقط ل  )
 لتزاماإل إلي ليا تسديد  صاقآ األصقا/ لققق الشطكيةالصرف لطي أداص التلقط سي ترف شها قآ 

 ؟(92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا  010الفقرص )
 

براا فاي الفاا،ض  عتارافكلراا ياتم اإل يالنقاد لتازامواإلالنقادي  األصالات ساعر الصارف علال ن فروت. إك 
في القطااع العاام معيار المحاسبة الدولي من  19الفقرأ أو العجز خ ل الفترأ التي تتحقق فيرا الفروتات )

كانااات هناااا  أناااه إذا  92مااان التطبيقاااات اإلرشاااادية مااان معياااار المحاسااابة الااادولي  661الفقااارأ حااادد ت .(4
لتزامو  ،مالي غير مشتق أصلع تة تحوط بين  العادلاة لتلا  القايم نقدي غيار مشاتق، فاتن الت ييارات فاي  اا

 األصول تدخل في الفا،ض أو العجز.
 

 (0) أدال أداص التلقط :تلقطات التدقق النقد  5.9ق.
 

 هاإستلقاقلطي  ذات س ر قائدص لائم قشاقآ قلدص لشطة 00111شششطغ  إلتزامالششرق  )أ( لدي  
قشدققلة لائشة شدتها  شع  ،قيد ا الششرق  قآ ششادلة أس ار قائدص شستطشة  اشتة.  شع سنقات

لطت رض لدق ات التدقق النقد  الشتريرص لطي  لتلقطقذلا  لتزاماإل سنقات شنفع ال شطة قشنفع شرقط 
ققآ الشداية كانت القيشة ال ادلة  ذا س ر الفائدص ال ائم قالتآ ت زى إلي ش اطر أس ار الفائدص، لتزاماإل 

قأا هذه  .قآ القيشة ال ادلة لطششادلة قلدص لشطة 12قاللقا  كاا هناا زيادص قدرها  .لطششادلة صفرا  
( ناتج لا زيادص أس ار الفائدص قآ السقق قتريير قلدص لشطة 51الزيادص كانت لصيطة تريير قدرها )

لططرف الشناظر قآ الششادلة، قلم  يةئتشانلش اطر اإل ( ناتج لا زيادص اقلدص لشطة 0سطشآ قدره )
ذا س ر الفائدص ال ائم لكا القيشة اللالية لطتدققات النقدية الشستقشطية  لتزاملإل تترير القيشة ال ادلة 

 51( زادت ششقدارلتزاماإل )الالزشة لتقاف الت رض لطتدققات النقدية ذات س ر الفائدص الشترير لطي 
ها يقاد  .قتراض أا الششرق  قرر أا لالقة التلقط ال تزاا قالطة إلي لد كشيرق طي ا قلدص لشطة.

 هناا لدم قالطية يطزم إد ال  قآ الفائض أق ال از؟ 
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إن التحوط لمخاطر أسعار الفا،دأ ليس فاع ا تماماا إذا كان جزء من الت يير في القيمة العادلة . ك 
من معيار من التطبيقات اإلرشادية  651ق المناظر )الفقرأ للفري ية،تمانللمشتقة نات  عن المخاطر اإل

بما أن المشروع )أ( تد ترر أن ع تة التحوط  ،(، علل كل حال92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
بالجزء الفاعل  صافي األصول/ حقوق الملكية والمعترف برا فيل تزال فاعلة إلل حد كبير فتنه يجري 

ول  .(وحدأ عملة 42العادلة للمبادلة أي الت ير الصافي في القيمة العادلة والبالغ ) من الت ير في القيمة
أي تيد علل حسا  الفا،ض أو العجز بسب  الت يير في القيمة العادلة للمبادلة الذي يعزة إلل يجري 

حالية للتدفقات للفريق المناظر في المبادلة ألن الت ير المتراكم في القيمة ال ية،تمانتراجع النوعية اإل
، النقدية المستقبلية ال زمة لتقاص خطر التعرض لتدفقات نقدية ذات سعر فا،دأ مت ير للبند المتحوط له

 وحدأ عملة. 42 يتجاوز الت يير في تيمة أداأ التحوط أيوحدأ عملة،  51 أي
 

 دا،ن مدين 
  وحدأ عملة 42 المبادلة

 42 وحدأ عملة  صافي األصول/ حقوق الملكية   
 

ذا استنت  المشروع )أ( أن ع تة التحوط لم تعد عالية الفاعلية فتنه يوتف محاسبة التحوط بالنسبة  واا
من معيار  669اا من التاري  الذي لم تعد فيه ع تة التحوط عالية الفاعلية طبقاا للفقرأ إعتبار للمستقبل 

 . 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

( قلدص لشطة 50ا لصا شدال  شا ذلا أا القيشة ال ادلة لطششادلة قد ارتف ت إلي )ها تترير اإلااشة إذ
( نتج لا قلدص لشطة 0( نتات لا زيادص أس ار الفائدص قآ السقق ق)قلدص لشطة 51شنها )

 ؟لطفريق الشناظر قآ الششادلة يةئتشانان فاض الش اطر اإل 
 

( إلل حسا  الفا،ض أو العجز نتيجة الت يير قلدص لشطة 6في هذه الحالة يكون هنا  تيد دا،ن بقيمة ). نعم
وذل   .للفريق المناظر في المبادلة ية،تمانفي القيمة العادلة للمبادلة والذي يعزة إلل التحسن في النوعية اإل

، يتجاوز الت ير المتراكم في القيمة قلدص لشطة 56ألن الت ير المتراكم في القيمة العادلة ألداأ التحوط، أي 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ال زمة لتقاص التعرض لخطر التدفقات النقدية ذات السعر المت ير من 

( يمال عدم الفاعلية اإلضافي الذي قلدص لشطة 6( والفرق البالغ )قلدص لشطة 51البند المتحوط له )أي
 لعجز.يعزة إلل أداأ التحوط المشتقة )أي المبادلة( ويدخل في الفا،ض أو ا

 دا،ن مدين 
  وحدأ عملة 56 المبادلة

 وحدأ عملة 51  صافي األصول/ حقوق الملكية  
 وحدأ عملة 6  الفا،ض أو العجز  

 

 (9) أدال أداص التلقط :تلقطات التدقق النقد  5.0ق.
 

 6اري  بت برمي  من النفط 94أجرة المشروع )أ( تحوطاا للبيع المتوتع لكمية ، 6×91ر بسبتم 11بتاري  
ويقضي العقد برمي  من النفط.  94وذل  من خ ل الدخول في عقد أجل تصير األمد لكمية  9×91مارس 

في بورصة سلع محددأ وبين  للنفطبالتسديد الصافي بالنقد الذي يتحدد بالفرق بين السعر الفوري المستقبلي 
ويقرر المشروع )أ( أن . لية مختلفةويتوتع المشروع )أ( أن يبيع العجينة في سوق محوحدأ عملة.  6.111

ويقوم  .العقد األجل هو تحوط فاعل للبيع المتوتع كما أن الشروط األخرة لمحاسبة التحوط تد توفرت
المشروع بتقييم فاعلية التحوط بمقارنة الت يير الكلي في القيمة العادلة للعقد اآلجل مع الت يير في القيمة 

في كل من السوق  للنفطديسمبر ارتفع السعر الفوري  16وبتاري   .دأ المتوتعةالعادلة للتدفقات النقدية الوار 
في البورصة، ونتيجة لذل  فتن القيمة  الرتفاعفي السوق المحلي أكار من  الرتفاعالمحلي والبورصة، وكان 

يمة العادلة فالق وحدأ عملة. 6.611الحالية للتدفق النقدي الوارد المتوتع من البيع في السوق المحلي هو 
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فعلل افتراض أن المشروع أ يقرر أن التحوط ل يزال  وحدأ عملة. 81للعقد اآلجل للمشروع )أ( هي ناتص 
  .عالي الفاعلية فرل هنا  عدم فاعلية يج  إدخاله في الفا،ض أو العجز

 

لت ير المتراكم ل يعترف بعدم الفاعلية في البيانات المالية عندما يكون ا ،في تحوط التدفق النقدي. ك 
في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المتحوط لرا أكار من الت ير المتراكم في تيمة أداأ التحوط، وفي 

بينما أن القيمة ، قلدص لشطة 81هذه فتن الت ير المتراكم في القيمة العادلة للعقد اآلجل هو  ،الحالة
، قلدص لشطة 611بلية المتوتعة للبند المتحوط له هي العادلة للت ير المتراكم في التدفقات النقدية المستق

وحيث أن القيمة العادلة للت ير المتراكم في التدفقات النقدية المستقبلية المتوتعة للبند المتحوط له منذ 
فتنه ل يعترف  ،تجاوز الت ير المتراكم في القيمة العادلة ألداأ التحوط )بالمبالغ المطلقة(يإنشاء التحوط 

من  ) (611ا،ض أو العجز بأي جزء من الربا أو الخسا،ر الناتجة عن أداأ التحوط )الفقرأ في الف
(، وبما أن المشروع )أ( يرة أن ع تة التحوط ل تزال 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ادلة للعقد كامل الت ير في القيمة الع صافي األصول/ حقوق الملكية يعترف به فيعالية الفاعلية فتنه 
 . قلدص لشطة 81اآلجل والبالغ 

 

 دا،ن مدين 
  وحدأ عملة 81 
 وحدأ عملة 81  العقد اآلجل  

 

أما إذا استنت  المشروع )أ( أن التحاوط لام يعاد عاالي الفاعلياة فتناه يتوتاف عان محاسابة التحاوط للمساتقبل 
مان معياار المحاسابة  669ية وطبقاا للفقارأ اا من التاري  الذي ل تعود فيه ع تة التحوط عالية الفاعلإعتبار 

 .92الدولي في القطاع العام 
 

 الفترص الشلددصال شطية الشتقق ة تلدث قشا  :تلقطات التدقق النقد  5.1ق.
 

قام ششرق  شت صيف ششتقة ك داص تلقط تدقق نقد  ل شطية شتقق ة، كشي  شتقق  لسط ة شا ش ال ، 
شلاسشة التلقط ششا قآ ذلا اشتراط ش رقة قتق يق الفترص التآ قتتققر قآ لالقة التلقط اشي  شرقط 

 ،قإذا .(9.07ق. السؤاا أنظريتقق  لصقا ال شطية قيها  الا زشا ش ققا ققصير شصفة لاشة )
ها  ،أصش  شا الشتقق  اللقا  أا ال شطية الشتقق ة قد تتلقق قآ شقلد أقرا ششا هق شتقق  أصال  

هذه ال شطية هآ ششاشهة لتطا التآ كاا قد تم ت صيصها لطي إنها يستطي  الششرق  أا يستنتج أا 
  ؟شتلقط لها

 

تاد  ،فتن الت يير في توتيت العملية المتوتعاة ل ياثار علال ساريان التخصايص إل أناه علال كال حاال. نعم
أ كاذل  فاتن أداأ التحاوط يلازم تخصيصارا كاأداأ تحاوط لكامال الفتار . يثار علل تقيايم فاعلياة ع تاة التحاوط

مان معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع  84الفقرأ  أنظرالمتبقية من مدترا لكي تظل مثهلة كأداأ تحوط )
 (.  9.61و. والسثال 92العام 

 

 التلقط ل شطية شتقق ة قآ أداص الديا لشطية قياع قالطية :تلقطات التدقق النقد  5.5ق.
 

الت رض لتريرات أس ار الفائدص ألا دق ات ذا س ر قائدص ي طق  طر  أصاالشتقق  قآ  ست شارإا اإل
شذلا ستكقا لطي أساع س ر السقق الذ  يكقا قائشا  لند لصقا ال شطية  ةالفائدص الشت طق
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قالهدف شا تلقط التدقق النقد  ضد  طر تذشذا أس ار الفائدص هق تقاف   ار التريرات  .الشتقق ة
قهق قآ ال ادص الس ر الذ   – ر  اشت قالدالشستقشطية قآ أس ار الفائدص شا أاا اللصقا لطي س 

كاا قائشا  لند إنشال التلقط قالذ  ينطشق ش  شدص قشقلد لدقث ال شطية الشتقق ة، ق الا قترص 
التلقط ليع شاإلشكاا تلديد س ر الفائدص قآ السقق لط شطية الشتقق ة لندشا يتم إنهال التلقط أق 

 ؟كيف يتم تقييم ققياع قالطية التلقط ،قآ هذه اللالة .لند لدقث ال شطية الشتقق ة
 

يمكن تياس الفاعلية علل أساس ت يرات أسعار الفا،دأ التي حصلت في الفترأ بين  ،خ ل هذه الفترأ
ن أسعار الفا،دأ التي تستخدم إلجراء هذا القياس هي  .تاري  التخصيص وتاري  تياس الفاعلية المثتت واا

حدوث العملية المتوتعة والتي كانت تا،مة عند إنشاء التحوط وتل   أسعار الفا،دأ التي تقابل مدأ وموعد
 القا،مة بتاري  القياس كما يبينه الريكل الزمني ألسعار الفا،دأ. 

 

ول يكفي عموماا مجرد المقارنة البسيطة بين التدفقات النقدية للبند المتحوط له والتدفقات النقدية الناتجة 
است مرا ألن مال هذا األسلو  يتجاهل توتعات المشروع  أوتم دفعرا عن أداأ التحوط المشتقة كما ي

حول ما إذا كانت التدفقات النقدية سيتم تقاصرا في الفترات ال حقة وما إذا كان سيحصل أي عدم 
 فاعلية.

 

ول رض اإليضاح نفترض  .وتوضا المناتشة التالية آلية إنشاء ع تة تحوط تدفق نقدي وتياس فاعليترا
وذل  خ ل ا اة  وحدأ عملة 611.111شروعاا يتوتع إصدار أداأ دين مدترا سنة واحدأ بمبلغ أن م
والمشروع معرض  .ستحقاقوستدفع األداأ فوا،د علل أساس ربع سنوي والمبلغ األساسي عند اإل .شرور
عقد أجل لمبادلة  أسعار الفا،دأ فيقيم ع تة تحوط التدفقات النقدية للفوا،د ألداأ الدين من خ ل لرتفاع

شرور لتتطابق مع شروط اإلصدار المتوتع  1أسعار فا،دأ افتتاحية ومدأ المبادلة سنة واحدأ وتبدأ بعد 
ويدفع المشروع فا،دأ اابتة ويستلم فا،دأ مت يرأ ويقوم المشروع بتخصيص المخاطرأ المتحوط  .ألداأ الدين

 ا،دأ بين البنو  من اإلصدار المتوتع ألداأ الدين.لرا علل إنرا جزء الفا،دأ المبنل علل أساس سعر الف
 

 منحنل العا،د
يشكل منحنل العا،د األساس لحتسا  التدفقات النقدية المستقبلية والقيمة العادلة لرذه التدفقات وذل  

وهو مبني علل أساس العا،د الحالي في السوق علل السندات  .وخ ل سريان ع تة التحوط ثهعند إنشا
والتي يتم تداولرا في السوق، ويتم تحويل عوا،د السوق إلل أسعار فا،دأ فورية )أسعار فورية أو  المشابرة

وتستخدم  .أسعار الكوبونات التي بدون فوا،د( من خ ل حذف أار دفعات الكوبونات علل عا،د السوق
الفوا،د للوصول إلل التدفقات النقدية المستقبلية مال دفعات رأس المال و  لخصم ،أسعار الفا،دأ الفورية

تيمترا العادلة، كما تستخدم األسعار الفورية لحسا  أسعار العوا،د اآلجلة التي تستخدم لحتسا  
ن الع تة بين األسعار الفورية واألسعار اآلجلة لفترأ  .التدفقات النقدية المستقبلية المت يرأ والمستقبلية واا

 -:واحدأ توضحرا المعادلة التالية
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 السعر المستقبلي )%(=  F ، حيث

SR  =)%( السعر الفوري 
t  = (5، 4، 1، 9، 6هي الفترأ الزمنية )ما ا 

 
 تستخدامألغراض هذا اإليضاح نفترض فيما يلي علل أساس ربع سنوي هيكل أسعار الفا،دأ ب، كذل 

 . س ربعي بتاري  إنشاء التحوطالحسا  المرك  علل أسا
 

 
 (0)شداية الشرلطة  –شنلني ال ائد لند إنشال التلقط 

 
 5 4 1 9 6 الفترات اآلجلة
 األسعار الفورية
 األسعار اآلجلة

1.15% 
1.15% 

4.5% 
5.95% 

5.5% 
1.56% 

1% 
1.5% 

1.95% 
1.95% 

 

المقابلة، علل سبيل  ستحقاقواري  اإلاألسعار اآلجلة لفترأ واحدأ تحتس  علل أساس األسعار الفورية بت
 6 -[ 6.1115 /6.14519]المعادلة أع ه هو  تستخداممحسوباا ب 9الماال السعر اآلجل الحالي للفترأ 

ألن  9يختلف عن السعر الفوري للفترأ  9فسعر الفا،دأ الجاري األجل للفترأ الحالية ، بذل . 5.95%= 
بينما السعر اآلجل هو سعر  9)فوري( لنراية الفترأ  6لفترأ السعر الفوري هو سعر فا،دأ من بداية ا

 .9حتل نراية الفترأ  9الفا،دأ من بداية الفترأ 
 

 البند المتحوط له
 1مدترا سنة واحدأ وذل  خ ل  611.111يتوتع المشروع إصدار أداأ دين بمبلغ  ،في هذا الماال

تفاع أسعار الفا،دأ ويود حذف تأاير التدفقات والمشروع معرض لخطر ار  .شرور بدفعات فوا،د ربع سنوية
ذل  الخطر سيحصل  استبعادفتذا  .النقدية لت يرات أسعار الفا،دأ التي تد تحصل تبل تحقق العملية

المشروع علل سعر فا،دأ عند إصدار الدين يساوي سعر الفا،دأ علل الكوبونات اآلجلة ذات السنة 
ن ذل  السعر اآلجل للكوبون، والذي يختلف  .شرور 1  خ ل الواحدأ والسا،دأ في السوق حالياا وذل واا
محسوباا من الريكل الزمني ألسعار الفا،دأ المبين أع ه، وهو  %1.81عن السعر اآلجل )الفوري(، هو 

وينت   .سعر الفا،دأ في السوق القا،م عند إنشاء ع تة التحوط علل أساس شروط أداأ الدين المتوتعة
 العادلة للدين عند اإلصدار تكون معادلة للقيمة السمية. عن ذل  أن القيمة
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عند إنشاء ع تاة التحاوط يمكان احتساا  التادفقات النقدياة ألداأ الادين علال أسااس الريكال الزمناي الحاالي 
وأن الاااادين سيصااادر بساااعر فا،اااادأ ، ولرااااذا ال ااارض يفتااارض أن أسااااعار الفا،ااادأ ل تت يااار .ألساااعار الفا،ااادأ

وفي هذه الحالة فاتن التادفقات النقدياة والقيماة العادلاة ألداأ الادين ساتكون كماا  .9فترأ عند بداية ل 1.81%
 -:9هي موضحة فيما يلي مع بداية الفترأ 

 

 إصدار أداص ديا شس ر قائدص  اشت
 ال تريير قآ الس ر )الس ر الفقر  ششنآ لطي الس ر اآلاا( – 9شداية الفترص 

 

  المجموع  

 5 4 1 9 6  ليةالفترات اآلجلة األص
 4 1 9 6   الفترات المتبقية
 %1.88 %1.15 %1.18 %5.95   األسعار الفورية
 %1.951 %1.51 %1.56 %5.95   األسعار اآلجلة
      و ن التدفقات النقدية:
 6.161 6.161 6.161 6.161   %1.81 @فا،دأ اابتة بسعر
 611.111      المبلغ األصلي
       القيمة العادلة:

 1.11. 6.119 6.111 6.124  1.529 الفا،دأ
  21.418     21.418 المبلغ األساسي

 611.111            المجموع

 4([1.1188/4]+ 6) /111.611أ 
 

وحيث أن المفترض أن أسعار الفا،دأ ل تت ير فتن القيمة العادلة للفا،دأ ورأس المال تعادل القيمة 
ن مبالغ القيمة العادلة تحتس  علل أساس األسعار الفورية السا،دأ عند و  .للعملية المتوتعة السمية اا

إنشاء التحوط للفترات المنطبقة التي سيحصل فيرا التدفق النقدي لو أن الدين تد تم إصداره بتاري  
وهي تعكس أار خصم تل  التدفقات علل أساس الفترات المتبقية بعد إصدار أداأ  .العملية المتوتعة

ل رض خصم التدفق النقدي للفوا،د التي  %1.18لل سبيل الماال يستعمل السعر الفوري البالغ الدين، ع
، ولكنرا تخصم فقط لفترتين ألنرا ستحصل بعد مرور فترتين بعد حدوث العملية 1يتوتع دفعرا في الفترأ 

 المتوتعة.
 

أما األسعار  .ار الفا،دأ ل تت يرأما أسعار الفوا،د اآلجلة فرو نفسرا المبنية سابقاا ألنه يفترض أن أسع
فري تمال األسعار الفورية أجله بعد فترأ واحدأ ومبنية علل  .الفورية فري مختلفة ولكنرا واتعياا لم تت ير

 أسعار الفا،دأ السارية.
 

 أداأ التحوط
 إن الردف من التحوط هو الحصول علل سعر فا،دأ إجمالي علل العملية المتوتعة وأداأ التحوط بما

وهذا  .5حتل الفترأ  9وهو سعر الفا،دأ في السوق عند إنشاء التحوط للمدأ من الفترأ  %1.81يعادل 
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فتتاحي أجل ومبادلة سعر فا،دأ اابت تدره إالردف يتم تحقيقه من خ ل الدخول في مبادلة سعر فا،دأ 
ة العادلة لدفعات الفا،دأ وبناء علل الريكل الزمني ألسعار الفا،دأ عند بداية التحوط فتن القيم .1.81%

علل مبادلة أسعار الفا،دأ ستكون مساوية للقيمة العادلة لدفعات أسعار الفا،دأ المت يرأ مما ينت  عنه أن 
ن التدفقات النقدية المتوتعة من مبادلة أسعار الفا،دأ . القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفا،دأ هي صفر واا

 موضحة في الجدول التالي:ومبالغ القيمة العادلة الخاصة برا 
 

 س ر الفائدص لطي الششادلة 
      المجموع 

 اآلجلة األصليةالفترات 
 الفترات المتبقية

 6 9 
6 

1 
9 

4 
1 

5 
4 

 التدفقات النقدية:
 %1.81فا،دأ اابتة بسعر 

 الفا،دأ المت يرأ المتوتعة
المتوتع علل أساس السعر 

 األجل
 الفا،دأ الصافية

 و ن
 

 و ن 
6.161 
6.161 

 
5.95% 

(411) 

 و ن
6.161 
6.811 

 
1.56% 
616 

 و ن
6.161 
6.811 

 
1.51% 
611 

 و ن
6.161 
6.861 

 
1.95% 
21 

 القيمة العادلة:
 سعر الخصم )الفوري(

 الفا،دأ الاابتة
 الفا،دأ المت يرأ المتوتعة

 
 

1.529 
1.529 

  
5.95% 
6.124 
6.921 

 
1.18% 
6.111 
6.862 

 
1.15% 
6.119 
6.184 

 
1.88% 
6.111 
6.121 

القيمة العادلة لمبادلة أسعار 
 الفا،دأ

1  (128) 651 659 21 

 

عند إنشاء التحوط كان سعر الاابت علل المبادلة اآلجلة مساوياا للسعر الاابت الذي سيستلمه المشروع 
 إصدار الدين خ ل ا اة شرور بالسعر السا،دأ اليوم. استطاعلو 

 

 تياس فعالية التحوط
سعار الفا،دأ في الفترأ التي يكون فيرا التحوط ل يزال تا،ماا يمكن تياس فاعلية التحوط إذا ت يرت أ
 بطرق عديدأ.

 

 .9لنفترض أن أسعار الفا،دأ تد ت يرت كما هو موضا أدناه مباشرأ تبل إصدار الدين في بداية الفترأ 
 

 نقطة 911أس ار الفائدص زادت ششقدار  –شنلني ال ائد 
 الفترات اآلجلة
 الفترات المتبقية

6 9 
6 

1 
9 

4 
1 

5 
4 

 األسعار الفورية
 %5.15  األسعار اآلجلة

5.15% 
1.51% 
1.95% 

1.51% 
1.95% 

8.11% 
2.51% 
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بموج  بي،ة أسعار الفا،دأ الجديدأ، تكون القيمة العادلة لمبادلة أسعار األسرم )المدفوعة اابتة بنسبة 
 -تحوط علل النحو التالي: والمستلمة مت يرأ( التي خصصت كأداأ 1.81%

 
 

 
 القيشة ال ادلة لس ر الفائدص لطي الششادلة 

 
      المجموع 

 الفترات اآلجلة األصلية
 الفترات المتبقية

6  9 
6 

1 
9 

4 
1 

5 
4 

 و ن  و ن  و ن  و ن   و ن  التدفقات النقدية:
 6.161 6.161 6.161 6.161   %1.81@فا،دأ اابتة بسعر 

 9.111 9.111 6.861 6.418   يرأ المتوتعةالفا،دأ المت 
 %2.51 %2.56 %1.95 %5.95   المتوتع علل أساس السعر الجديد

 111 116 21 (912)   الفا،دأ الصافية
       القيمة العادلة:

 %8.11 %1.51 %1.51 %5.15   سعر الخصم الجديد )الفوري(
 6.585 6.191 6.119 6.129  1.519 الفا،دأ الاابتة

 9.625 9.948 6.115 6.461  1.165 الفا،دأ المت يرأ المتوتعة
 161 659 21 (915)   6.151 القيمة العادلة للفا،دأ الصافية

 

من الضروري تياس الت ير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية أو  ،ومن أجل احتسا  فاعلية التحوط
 علل األتل إلجراء هذا القياس. تيمة العملية المتوتعة المتحوط لرا، ويوجد أسلوبان
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 قياع التريير قآ القيشة ال ادلة لطديا -األسطقا أ
      المجموع 

 الفترات اآلجلة األصلية
 الفترات المتبقية

6  9 
6 

1 
9 

4 
1 

5 
4 

 و ن  و ن  و ن  و ن   و ن  التدفقات النقدية:
 6.161 6.161 6.161 6.161   %1.81الفا،دأ الاابتة 

 611.111      لغ األساسيالمب
       القيمة العادلة:

 %8.11 %1.51 %1.51 %5.15   سعر الخصم الجديد )الفوري(
 6.585 6.191 6.119 6.129  1.519 الفا،دأ 

 أ 185.29     29.185 المبلغ األساسي
      28.241 المجموع

      611.111 القيمة العادلة في البداية
 لعادلةالفرق في القيمة ا

 
(6.151)      

    4([ 4 / 1.81] +6/ ) 111.611أ 
 

سعر فا،دأ تعادل فا،دأ  وبموج  األسلو  أ يتم احتسا  القيمة العادلة في بي،ة الفوا،د الجديدأ للدين ذ
وهذه القيمة العادلة تقارن بالقيمة العادلة المتوتعة  .(%1.81الكوبون والسا،دأ عند إنشاء ع تة التحوط )

والمحتسبة علل أساس الريكل الزمني ألسعار الفا،دأ عند إنشاء ع تة التحوط،  9من بداية الفترأ  اا تبار إع
وي حظ أن الفرق بين القيمة  .كما هو موضا أع ه، من أجل الوصول إلل الت ير في القيمة العادلة
الضبط في هذا الماال، وعليه فتن العادلة للمبادلة والت ير في القيمة العادلة المتوتعة للدين يتم تقاصه ب

 شروط المبادلة والعملية المتوتعة متطابقة.
 

 األسطقا ا: التساا الترير قآ القيشة ال ادلة لطتدققات النقدية
      المجموع 

 الفترات اآلجلة األصلية
 الفترات المتبقية

6  9 
6 

1 
9 

4 
1 

5 
4 

 %1.81 %1.81 %1.81 %1.81   سعر السوق عند اإلنشاء
 %2.51 %2.56 %1.95 %5.15   جل الحاليالسعر اآل

 (%9.14) (%9.14) (%1.12) %6.66   فرق سعر الفا،دأ
 (111) (116) (21) 912   فرق التدفق النقدي

       سعر الفا،دأ( ×)األصل 
 %8.11 %1.51 %1.51 %5.15   سعر الخصم )الفوري(
 (161) (195) (21) 915  (6.151) القيمة العادلة للفرق
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القيمة العادلة للت ير في التدفقات النقدية تحتس  علل أساس أسعار الفا،دأ اآلجلة  ،بموج  األسلو   
للفترات المقابلة وذل  بتاري  إجراء تياس الفاعلية وسعر الفا،دأ الذي كان يمكن الحصول عليه لو أن 

وأن سعر الفا،دأ في السوق بتاري   .وطالدين تد تم إصداره بسعر الفا،دأ في السوق عند إنشاء التح
أما القيمة الحالية  .إنشاء التحوط كان هو سعر الكوبون أجل ذي السنة الواحدأ وذل  بعد ا اة أشرر

للت ير في التدفقات النقدية فيحس  علل أساس أسعار الفا،دأ الفورية الحالية السارية بتاري  إجراء تياس 
ي يتوتع فيرا تحقق التدفقات النقدية، ويمكن اإلشارأ إلل هذا األسلو  أيضاا الفاعلية للفترات المقابلة الت

( ألن المقارنة هي بين سعر الفا،دأ فتراضيإلابمصطلا "أسلو  المبادلة النظرية" )أو أسلو  المشتقة 
لاابت الاابت المتحوط له للدين والسعر الحالي المت ير، وهو نفس المقارنة للتدفقات النقدية للجانبين ا

 والمت ير من مبادلة أسعار الفا،دأ.
 

وكما سبق فتن الفرق بين ت ير القيمة العادلة للمبادلة والفرق في ت ير القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
 يجري تقاصرما تماماا في هذا الماال ألن شروطرما متطابقة.

 

 ات أخرةإعتبار 
 

ا  عدم الفاعلية تبل التاري  المتوتع للعملية هنا  عملية احتسا  إضافية يج  القيام برا لحتس
ألغراض هذا اإليضاح، ففرق القيمة العادلة تد تقرر في كل من  عتبارإلالمتوتعة حيث لم تثخذ بعين ا

، 9اإليضاحات كما في التاري  المتوتع للعملية فوراا تبيل حصول العملية المتوتعة أي في بداية الفترأ 
وط تبل تحقق العملية المتوتعة فتن الفرق يج  خصمه حتل التاري  الحالي ولو تم تقييم فعالية التح

للوصول إلل القيمة الفعلية لعدم الفاعلية، علل سبيل الماال إذا تم القياس بعد شرر واحد من إنشاء 
فتن المبلغ يج  خصمه للشررين المتبقيين  ،ع تة التحوط وأصبحت العملية متوتعاا تحققرا بعد شررين

وهذه الخطوأ ليست  .التاري  المتوتع لتحقق العملية المتوتعة للوصول إلل القيمة العادلة الحقيقيةعلل 
الخصم اإلضافي للمبالغ الذي هو صفر  ،لذل  .ضرورية في األمالة أع ه ألنه ل يوجد عدم فاعلية

 بالصافي ل ي ير النتيجة.
 

علل الفرق بين أسعار فا،دأ الكوبون اآلجلة يجري تياس عدم الفاعلية بناءاا  ،بموج  األسلو  ) (
للفترات المقابلة بتاري  إجراء تياس الفاعلية وسعر الفا،دأ الذي كان يمكن الحصول عليه لو تم إصدار 

ن احتسا  الت ير في التدفقات النقدية علل . الدين بسعر السوق الذي كان سا،داا بتاري  إنشاء التحوط واا
ا،دأ اآلجلة عند إنشاء التحوط وأسعار الفا،دأ اآلجلة بتاري  تياس الفاعلية هو أساس الفرق بين أسعار الف

احتسا  ل لزوم له إذا كان الردف من التحوط هو إيجاد سعر فا،دأ واحد اابت لسلسلة من دفعات 
ن هذا الردف يتحقق من خ ل التحوط للمخاطر بواسطة مبادلة أسعار فا،دأ كما تم  .الفوا،د المتوتعة واا

ن سعر الفا،دأ الاابت علل المبادلة هو سعر فا،دأ وسطي يتكون من أسعار  إيضاحه في الماال أع ه، واا
وما لم يكن منحنل العا،د مقطوعاا )اابتاا( فتن المقارنة بين مخاطر أسعار  .الفا،دأ عبر مدأ المبادلة

تيمرا دفقات نقدية مختلفة تكون الفا،دأ اآلجلة عبر مدأ المبادلة والسعر الاابت للمبادلة سينت  عنرا ت
 وهذا الفرق موضا في الجدول التالي: .العادلة متساوية فقط عند إنشاء ع تة التحوط



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 

 6941 92 لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو إرشادات التنفيذ ل

 

 

 المجموع
 الفترات اآلجلة األصلية

 الفترات المتبقية
6  9 

6 
1 
9 

4 
1 

5 
4 

 %1.95 %1.51 %1.56 %5.95   السعر اآلجل في البداية
 %2.51 %2.56 %1.95 %5.15   السعر األجل الحالي

 (%9.95) (%9.11) (%1.91) (%1.51)   فرق سعر الفا،دأ
 ( 511) (516)  14 (695)   فرق التدفق النقدي
       سعر الفا،دأ( ×)المبلغ األساسي 

 %8.11 %1.51 %1.51 %5.15   سعر الخصم )الفوري(
 ( 691)  (6.155) القيمة العادلة للفرق
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(414 ) (591 ) 

القيمة العادلة لمبادلة أسعار 
 الصرف

6.151      

      (9)  عدم الفاعلية
 

ذا كان الردف من التحوط الحصول علل أسعار فا،دأ  فتن  ،كانت سارية عند إنشاء التحوط آجلةواا
مبادلة أسعار الفا،دأ تكون غير فاعلة ألن المبادلة لرا سعر كوبون اابت مقطوع واحد ل يمكنه تقاص 

إذا كان الردف من التحوط هو الحصول علل  ،وعلل كل حال .من أسعار الفا،دأ اآلجلة المختلفة سلسلة
والمقارنة المبنية علل  ،سعر فا،دأ كوبون أجل كان سارياا بتاري  إنشاء التحوط فتن التحوط يكون فاع ا 

 .ا  شيء من ذل الفروتات بين أسعار الفوا،د اآلجلة تد تظرر عدم فاعلية في حين تد ل يكون هن
واحتسا  عدم الفاعلية علل أساس الفرق بين أسعار الفوا،د اآلجلة بتاري  إنشاء التحوط وأسعار الفوا،د 
اآلجلة بتاري  تياس الفاعلية يكون هو القياس المناس  لعدم الفاعلية إذا كان الردف من التحوط هو 

داأ التحوط المناسبة هي سلسلة من العقود وفي هذه الحالة تكون أ .تجميد أسعار الفا،دأ اآلجلة تل 
 اآلجلة كل منرا يستحق إعادأ تسعير بتاري  يقابل تحقق العمليات المتوتعة.

 

ويج  أن ي حظ أيضاا أنه من غير المناس  أن يتم فقاط مقارناة التادفقات النقدياة المت يارأ لمبادلاة أساعار 
فتلاا  المنرجيااة يناات  . تااي سااتنت  عاان أسااعار فوا،ااد آجلااةالفا،اادأ مااع التاادفقات النقديااة للفوا،ااد علاال الاادين وال

ل  92عنراا تياااس عاادم الفاعليااة علاال جاازء فقااط ماان المشااتقة ومعيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام 
مان معياار المحاسابة الادولي  81يسما بتجز،ة مشتقة ألغراض تياس الفاعلية فاي هاذه الحالاة )الفقارأ رتام 

بااه علاال كاال حااال أنااه إذا كااان سااعر الفا،اادأ الااباات علاال مبادلااة  ،ن المعتاارفوماا .(92فااي القطاااع العااام 
أسعار فا،ادأ مسااوياا لساعر الفا،ادأ الاابات الاذي كاان مان الممكان الحصاول علياه عناد إنشااء الادين فتناه ل 

ناااه ل توجاااد هناااا  فاااوارق فاااي الشاااروط ول ت ييااار فاااي المخااااطر أيكاااون هناااا  عااادم فاعلياااة علااال افتااارض 
 أو إنرا غير مخصصة في ع تة التحوط. ةي،تماناإل
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 الششتطكات قالشصان  قالش داتالشؤكد ششرال الشركة  إلتزام :تلقطات التدققات النقدية 5.0ق.
 ش شطة أانشية

 

د ا  0×91يقنيق  01قشتاريخ  .( ك شطة القياع قآ تقاريره الشاليةLCالششرق  )أ( يست شا ال شطة )
( قيدق  FCقلدص شا ال شطة األانشية ) 0110111م ششقاش  قآ لقد لشطة أانشية أاا يستط

شتكطفة ششدئية ققيشة لادلة تشطغ  9×91يقنيق  01( شتاريخ LCقلدص شا لشطة القياع ) 0120011
شؤكد  إلتزامقيققم شت صيف لقد ال شطة اآلاا ك داص تلقط قآ لالقة تلقط تدقق نقد  قآ  .صفرا  

قشا ينتج لا ذلا شا  9×91شارع  00قآ  هرشائآ ال اصة ش قط  غيار لششكة التقزي  الكششرال 
قاشي  شرقط شلاسشة التلقط القاردص قآ  .9×91يقنيق  01تدق  قآ  FCقلدص  0110111دق  

 شتققرص. 92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

 LCحدأ و  6.119كان سعر الصرف الفوري ، 6×91يونيو  11في وكما هو موضا في الجدول أدناه 
وبتاري   FC1إلل 6.121LC1شرراا هو  69بينما كان سعر الصرف اآلجل لمدأ  FCلكل وحدأ واحدأ 

بينما سعر الصرف اآلجل لستة  FC1إلل6.181LC1كان سعر الصرف الفوري  6×91ديسمبر  16
 6.114كان سعر الصرف الفوري  9×91مارس  16، وبتاري  FC1إللLC1 6.129شرور 

LC1إللFC1  كان سعر  9×91يونيو  11، وبتاري  6.111سعر الصرف اآلجل لا اة شرور بينما
بالما،ة  1، وكان منحنل العا،د لعملة القياس اابتاا دون ت يير بنسبة FC1إللLC1 6.119الصرف الفوري

 رديسمب 16بالسال  بتاري  LC 188وكانت القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل  .سنوياا طيلة الفترأ
 16بالسال  في  6.216LCوكان ، }(1/69) 6.11/  (612.111 – [111.611 × 129.6 ]){ 6×91

بالسال  في  411.9LCوكان  }(1/69)6.11/  (612.111 – [611.111 × 111.6 ]){ 9×91مارس 
 .}612.111 – 611.111 × 6.119{ 9×91يونيو  16

 

 01الس ر اآلاا لتي  الس ر الفقر  التاريخ
 9×91يقنيق 

 ادلة لط قد اآلااالقيشة ال 

 - 6.121 6.119 6×91يونيو  11
 (188) 6.129 6.181 6×91ديسمبر  16
 (6.216) 6.111 6.114 9×91مارس  16
 (9.411) - 6.119 9×91يونيو  11

 

نها لطترييرات أكيف تكقا شلاسشة هذه ال شطيات إذا كانت لالقة التلقط قد  صصت لطي النتياة )أ( 
 قد الصرف اآلاا؟قآ القيشة اآلاطة ل 

 

 -تكون القيود المحاسبية علل النحو التالي:
 

 0×91يقنيق  01
  LC صفر  اآلجل مدين
 LC صفر  النقد دا،ن 
 

في القطاع  من معيار المحاسبة الدولي 45لقيد عقد الصرف اآلجل بقيمته المبد،ية البال ة صفر )الفقرأ 
ألن الشروط الحرجة لعقد الصرف اآلجل وعقد الشراء  ويتوتع أن يكون التحوط فاع ا تماماا  .(92العام 
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 6948 92 لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو إرشادات التنفيذ ل

 

من معيار من التطبيقات اإلرشادية  642وتقييم فاعلية التحوط مبنية علل السعر اآلجل )الفقرأ 
 (.92المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

  0×91ديسششر  00
  LC 188  صافي األصول/ حقوق الملكية مدين
 LC 188  اآلجل لتزاماإل دا،ن 
 

أي  9116ديسمبر  16و 6×91يونيو  11لعقد الصرف اآلجل بين  العادلةلتسجيل الت ير في القيمة 
من معيار المحاسبة الدولي في  611)الفقرأ  في صافي األصول/ حقوق الملكية 188صفر =  - 188

التقاص  )تحقق 188(، والتحوط فاعل تماماا ألن الخسارأ من عقد الصرف اآلجل( 92القطاع العام 
 ]){=  188 –)تماماا مع الت ير في التدفقات النقدية المرتبطة بعقد الشراء المبني علل السعر اآلجل، 

129.6 × 611.111] – 612.111)  /11.6 (1/69){ - }([ 121.6 × 611.111] – 612.111) 
 /611{ 1 /69  =-188  
 

 9×91شارع  00
  LC 6.581  صافي األصول/ حقوق الملكية مدين
 LC 6.581  اآلجل لتزاماإل دا،ن 
 

)أي  9×91مارس  16و 9×91يناير  6لتسجيل الت ير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 
6.216LC – 188LC  =6.581LC )من معيار المحاسبة  611)الفقرأ  في صافي األصول/ حقوق الملكية

يجري  (6.581LC)الخسارأ من عقد الصرف اآلجل والتحوط فاعل تماماا ألن  (92الدولي في القطاع العام 
–)تقاصرا بالضبط مع الت ير في التدفقات النقدية المرتبطة بعقد الشراء المبني علل سعر الشراء 

581.6LC =}([111.6 × 611.111]– 612.111/)6.11(1/69){ - }( [6.129 × 611.111] – 
612.111 /)6.11 )(1/69){.) 

 

  LC 611.411  (الورق )امن الشراء مدين
  LC 6.216  الورق )خسارأ التحوط( مدين
 LC 6.216  صافي األصول/ حقوق الملكية دا،ن 
 LC 611.411  فابل للدفع دا،ن 
 

( وحذف الخسارأ المتراكمة علل 611.111 × 6.114بالسعر الفوري ) تطع ال ياربشراء  عترافوذل  لإل
 (111LC-581 LC=6.216) في األصول/ حقوق الملكيةفي صاعقد الصرف اآلجل والتي اعترف برا 

هو  يةالمشتر  لقطع ال يارن القياس المبد،ي إ، وبالتالي يةالمشتر  لقطع ال ياروشمولرا في القياس المبد،ي 
611.911LC  611.411ويتكون من سعر الشراء البالغLC  6.216وخسارأ التحوط البال ة LC. 

 

 9×91يقنيق  01
  LC 611.411  أوراق الدفع مدين
 LC 611.911  النقد دا،ن 
 LC 911  الفا،ض أو العجز دا،ن 
 

( وأرباح الصرف 611.111FC× 6.119  =611.911لتسجيل تسديد أوراق الدفع بالسعر الفوري )
 .911LC (611.411LC– 611.911LC)المرتبطة برا والبال ة 
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  LC 492 الفا،ض أو العجز مدين
 LC 492  جلالمث  لتزاماإل دا،ن 
 

= 9.411LC- 6.216LC)أي  9×91يونيو  11و 9×91بريل إ 6لتسجيل خسارأ عقد الصرف اآلجل بين 
492LC( في الفا،ض أو العجز، ويعتبر التحوط فاع ا ألن الخسارأ في عقد الصرف اآلجل )492LC )

= LC 492(اآلجل حيث  يجري تقاصرا بالضبط مع الت ير في القيمة العادلة لورتة الدفع علل أساس السعر
([ 6.119 × 611.111 ] – 612111 -}([ 6.111 × 611.111] – 612.111  /)6.11 )(1/69) {.) 
 

  LC 9.411  اآلجل لتزاماإل مدين
 LC 9.411  النقد دا،ن 
 

 لتسجيل التسديد الصافي لعقد الصرف اآلجل.
 

ذلا ت صيف لالقة التلقط لطي إنها  كيف تكقا شلاسشة هذه ال شطيات إذا تم شدال  شاالنتياة )ا( 
لطتريرات قآ ال نصر الفقر  شا لقد الصرف اآلاا قاست نال لنصر الفائدص شا لالقة التلقط 

 (؟92شا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام  80الش صصة )الفقرص 
 

 -تكون القيود علل النحو التالي:
 

  0×91يقنيق  01
  LC صفر  اآلجل مدين
 LC صفر  النقد دا،ن 
 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  45لتسجيل عقد الصرف اآلجل بقيمته المبد،ية البال ة صفراا )الفقرأ 
( ومن المتوتع أن يكون التحوط فاع ا تماماا ألن الشروط الحرجة لعقد الصرف اآلجل وعقد الشراء 92العام 

تطبيقات  642قد اآلجل مستاناأ من تقييم الفاعلية )الفقرأ متماالة والت ير في الع وأ أو الخصم علل الع
 (.92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادية
 0×91ديسششر  00
  LC 6.615 الفا،ض أو العجز )عنصر الفا،دأ( مدين
)العنصر  صافي األصول/ حقوق الملكية دا،ن 

 الفوري(
 111 LC 

 LC 188  اآلجل لتزاماإل دا،ن 
 

 188أي  9116ديسمبر  16و 9116يونيو  11لتسجيل الت ير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 
LC-  = 188صفر LC. و ال فراد الفوري لعقد الصرف اآلجاة للتسدياة الحاليار في القيماا الت ياأم

111LC(}([6.181 × 611.111]– 611.911 /)6.11 )(1/69){-}[(6.119  ×611.111]– 11.9116)  /
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  611)الفقرأ  في صافي األصول/ حقوق الملكية( ويعترف به }6.11
(، والت ير في عنصر الفا،دأ من عقد الصرف الفوري )المتبقي من الت يير في القيمة العادلة( هو خسارأ 92العام 

6.615LC (188+111من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  81فقرأ ( ويعترف به في الفا،ض أو العجز )ال
(، والتحوط فاعل تماماا ألن الربا في 92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)14والفقرأ  92العام 

، ( يحقق التقاص بالضبط مع الت يير في أسعار الشراء باألسعار الفورية111LCعقد اآلجل )الالعنصر الفوري ب
 – 111LC =}([181.6  ×611.111] – 611.911 /)6.11 (1/69){ -}([6.119  ×611.111])أي أن 

611.911 /)6.11 {). 
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  9×91شارع  00
  LC 581 )العنصر الفوري( صافي األصول/ حقوق الملكية مدين
  LC 6.111 الفا،ض أو العجز )عنصر الفا،دأ( مدين
 LC 6.581  اآلجل لتزاماإل دا،ن 
 

 –LC 6216وهو  9×91مارس  16و 9×91يناير  6القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين  لتسجيل الت ير في
188LC =6.581LC. :581أما الت ير في القيمة الحالية للتسديد الفوري لعقد الصرف اآلجل فروLC (

}[(6.114×611.111]–611.911 /)6.11(1/69){-}[(6.181×611.111] – 611.911 /)6.11(1/69){ ) .
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )أ(  611)الفقرأ  في صافي األصول/ حقوق الملكيةبه  ويعترف

لقيمة العادلة( فرو خسارأ في ا(، أما الت ير في عنصر الفا،دأ لعقد الصرف اآلجل )الت ير المتبقي 92
6.111LC (6581LC–581LC المحاسبة الدولي في من معيار  14( ويعترف به في الفا،ض أو العجز )الفقرأ

والتحوط فاعل تماماا ألن  .(92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ) 14والفقرأ  92القطاع العام 
( تحقق التقاص تماماا مع الت ير في امن الشراء باألسعار 581LCد اآلجل )االخسارأ في العنصر الفوري للعق

 – [611.111×6.181)]{ - }(1/69)6.11(/ 611.911 – [611.111×6.114 )]{=  581) الفورية حيث
61.1911 /)6.11(1/69){ ). 

 
  LC 611.411 الورق )امن الشراء( مدين
  LC 621 صافي األصول/ حقوق الملكية مدين
 LC 621  الورق )امن الشراء( دا،ن 
 LC 611.411  ورتة الدفع دا،ن 
 
( وحذف الربا المتراكم في العنصر الفوري 611.111×  6.114= بشراء الورق بالسعر الفوري ) عترافلإل

 =111LC– 581LC) في صافي األصول/ حقوق الملكيةلعقد الصرف اآلجل الذي كان تد اعترف به 
621LC وتضمينه في القياس المبد،ي للورق المشترة، وبالتالي فتن القياس المبد،ي للورق المشترة هو )

611.911LC 611.411لبالغيتكون من بدل الشراء ا LC  621وربا التحوط البالغLC . 
 

 9×91يقنيق  01
  LC 611.411  ورتة الدفع مدين
 LC 611.911  النقد دا،ن 
 LC 911  الفا،ض أو العجز دا،ن 
 

( وربا سعر الصرف FC× 6.119  =611.911LC 611.111لتسجيل تسديد ورتة الدفع بالسعر الفوري )
 .LC (- [6.119– 6.114] × 611.111 FC) 911برا والبالغ  المرتبط
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  LC 621 الفا،ض أو العجز)العنصر الفوري( مدين
  LC 919 الفا،ض أو العجز)عنصر الفا،دأ( مدين
 LC 492  المثجل لتزاماإل دا،ن 
 

)أي  9×91يونيو  11و 9×91إبريل  6لتسجيل الت ير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 
9.411LC – 6.216LC  =492LC) . أما الت ير في القيمة الحالية للتسديد الفوري لعقد الصرف اآلجل فرو
LC([6.119  ×611.111] –611.911- }( [6.114  ×611.111] – 611.911 /) 621خسارأ 
، أما الت ير في عنصر الفا،دأ لعقد الصرف صافي األصول/ حقوق الملكيةويعترف به في  ،( }(1/69)6.11

( ويعترف به في 492 LC - 621 LC) LC 919تبقي من الت ير في القيمة العادلة( فرو خسارأ اآلجل )الم
( تجري LC 621الفا،ض أو العجز، والتحوط فاعل تماماا ألن الخسارأ في العنصر الفوري للعقد اآلجل )

 × 621LC  =}[ 6.119-التقاص بالضبط مع الت يير في القيمة الحالية للتسديد الفوري لورتة الدفع )
611111 ]– 611.911 - } [(6.114 × 611.111] – 611.911 /)6.11(1/69){ ) . 

 
  LC 9.411  اآلجل لتزاماإل مدين
 LC 9.411  النقد دا،ن 
 

 لتسجيل التسديد الصافي لعقد الصرف اآلجل.
 

مدأ ع تة  ويعطي الجدول التالي عرضاا شام ا لمكونات ت ييرات القيمة العادلة ألداأ التحوط عبر
التحوط ويوضا أن الطريقة التي يتم برا تخصيص ع تة التحوط تثار علل المحاسبة ال حقة لع تة 

 بالفا،ض أو العجز. عترافالتحوط تل ، بما في ذل  تقييم فاعلية التحوط واإل
 

الت ير في  نراية الفترأ
 التسديد الفوري

LC 

القيمة العادلة 
للت ير في 
 التسديد الفوري

LC 

الت ير في 
 التسديد اآلجل

LC 

القيمة العادلة 
للت ير في 
 التسديد اآلجل

LC 

القيمة العادلة 
للت ير في 
 عنصر الفا،دأ

LC 
 6×91يونيو 
 6×91ديسمبر 
 9×91مارس 
 9×91يونيو 

- 
811 

(111) 
(911) 

 

- 
111 

(581) 
(621) 

 

- 
(411) 
(6.111) 

(411) 
 

- 
(188) 
(6.581) 

(492) 
 

- 
(6.615) 
(6.111) 

(919) 

 (9.411) (9.411) (9.411) صفر صفر المجموع
 
 التحوط: نتا،  أخرة  1و.

 إدارص ش اطر أس ار الفائدص قآ الشؤسسات الشالية :شلاسشة التلقط 0.0ق.
 

تققم قآ الرالا شش الاة ت رضها لش اطر أس ار الفائدص لطي أساع الشنشآت، ش ا الدقائر الشالية 
قهآ لديها أنظشة لتاشي  الش طقشات اللساسة الهاشة لشر  .شنها صاف لاشي  نشاطاتها أق ازل
لتزاشالششرق  لا أصقلها الشالية ق  لتزاشاتها الشالية ق ا  ات القرقض، إلتزاشاتها اآلاطة ششا قآ ذلا ا 

قتست دم هذه الش طقشات لتقدير قتاشي  التدققات النقدية قششرشاة ش ا هذه التدققات النقدية 
قت طآ األنظشة تقديرات لطتدققات  .ات الشستقشطية التآ يتقق  دق ها أق قشضهاالتقديرية قآ الفتر 

الشدققلات شقدشا   النقدية الششنية لطي شرقط ت اقدية ) لألدقات قال قاشا األ رى( ششا قآ ذلا تقدير
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 لققدا  ششتقة لتسقية اشي  نشآتست شا ال ديد شا الشتقألغراض إدارص الش اطر  ،قالتقصير قآ الدق 
 ش ض ش اطرها الشت طقة ش س ار الفائدص لطي أساع صاف.  أق
 

قها يشكا أا تكقا نشاطاتها شؤهطة لشلاسشة  تدير ش اطر أس ار الفائدص شالصاقآ، شنش صإذا كانت 
 ؟92التلقط لسا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 

 

ون أداأ التحوط المشتقة التي تحوط فحتل تكون مثهلة لمحاسبة التحوط يج  أن تك ،علل أي حال. نعم
المركز الصافي ألغراض مخاطر اإلدارأ يج  أن تكون مخصصة ألغراض المحاسبة كتحوط لمركز 

لتزامو إجمالي يتعلق بأصول  وتدفقات نقدية واردأ متوتعة أو تدفقات نقدية صادرأ متوتعة تزيد من  اتاا
معيار المحاسبة الدولي في ت إرشادية من تطبيقا 654، 646، 24الفقرأ التعرض الصافي للمخاطر )

وليس باإلمكان تخصيص مركز صافي كبند تحوط بموج  معيار المحاسبة الدولي  .(92القطاع العام 
لعدم إمكانية ربط أرباح وخسا،ر التحوط مع بند محدد متحوط له، وبالتالي، التقرير  92في القطاع العام 

 في الفا،ض أو العجز. بتل  األرباح والخسا،ر افعتر الموضوعي للفترأ التي يج  فيرا اإل
 

إن التحوط للقرض الصافي لمخاطر أسعار الفا،دأ يمكن في ال ال  تحديده وتوايقه بما يفي بمعايير 
إذا كان الردف  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  28الفقرأ التأهيل لمحاسبة التحوط في 

لة معينة معروفة ومخصصة تثار في النراية علل أرباح المشروع أو من النشاط تسوية مخاطر محتم
( 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  ةمن التطبيقات اإلرشادي 651الفقرأ خسا،ره )

ومن أجل التأهل  ،وكذل  .ويخصص المشروع ويواق تعرضه لمخاطر أسعار الفا،دأ علل أساس إجمالي
كافية عن مبالغ وتوتيت التدفقات النقدية بيانات تضمن أنظمة المعلومات لمحاسبة التحوط يج  أن ت

 وفعالية نشاطات إدارأ المخاطر في تحقيق أهدافرا.
 

ألغاراض  عتباارمناتشة للعناصر الر،يسية التي يج  علل المشاروع أخاذها فاي اإل 1.9و. يتضمن السثال
 في.محاسبة التحوط إذا كان يدير مخاطر أسعار الفا،دأ بالصا

 

 ش اطر أس ار الفائدص شالصاقآ لندشا ت الجات شلاسشة التلقط إلتشار  0.9ق.
 

الشت طقة ش س ار الفائدص شالصاقآ، قشا هآ الشسائا الرئيسية التآ ياا  هإذا كاا الششرق  يدير ش اطر 
سشة لتلديد قتق يق نشاطات  قآ إدارص ش اطر أس ار الفائدص شا أاا الت ها لشلا لتشارأ ذها قآ اإل

نشال قتفسير لالقة التلقط   ؟التلقط قا 
 

تناتشان تحديد المشتقات  ( ( و)أ)المسألتان  فأولا  .إ أدناه تتناول األمور الر،يسية( 6)-)أ(المسا،ل 
 .المستخدمة في نشاطات إدارأ مخاطر أسعار الفا،دأ كتحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفق النقدي

معايير محاسبة التحوط ونتا،جرا تختلف في تحوطات القيمة العادلة عما وكما هو مذكور هنا ، فتن 
هي عليه في تحوطات التدفقات النقدية، وحيث أنه تد يكون من األسرل تحقيق معالجة محاسبة التحوط 
إذا كانت المشتقات المستخدمة في نشاطات إدارأ مخاطر أسعار الفا،دأ مخصصة كأدوات تحوط 

فري تتوسع في النواحي المختلفة لمحاسبة تحوطات التدفق  (6)-( )ما المسا،ل من التدفقات النقدية، أ
تطبيق معايير محاسبة التحوط علل تحوطات التدفق النقدي في  (و)-) (النقدي، وتنات  المسا،ل من 

تناتشان المعالجة المحاسبية،  (ح)-(ز)بينما المسألتان  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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تتوسع في األمور المحددأ األخرة المتعلقة بمحاسبة تحوط التدفق )ل( -(ط)فتن المسا،ل من  وأخيراا 
 النقدي. 

 

ك داص  تست دم: ها يشكا لطششتقة الشست شطة إلدارص ش اطر أس ار الفائدص شالصاقآ أا )أ(الشس لة
 ار الشلاسشة الدقلآتلقط قآ تلقط قيشة لادلة أق تلقط تدقق نقد  لش اطر إاشالية ششقاا ش ي

  ؟92قآ القطا  ال ام 
 

يمكن للمشروع  .92من التخصيص ممكن بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ك  النوعين
المشتقة المستخدمة في نشاطات إدارأ مخاطر أسعار الفا،دأ إما كتحوط للقيمة العادلة  يستخدمأن 

المتوتع  ستامارت النقدية للعمليات المتوتعة مال إعادأ اإلات أو كتحوط للتدفقالتزاملألصول أو اإل
عادأ التمويل أو التدوير المتوتع  مالي والتأايرات الحاصلة علل التدفق  لتزامإلللتدفقات النقدية الواردأ واا

 .إلتزامأو  ألصلالنقدي نتيجة تعديل أسعار الفا،دأ 
 

للتدفق النقدي، فمن  للقيمة العادلة أو تحوطاا  ة تحوطاا ل يرم أن نعتبر األداأ المشتق ،إتتصاديةوبعبارأ  
فعلل سبيل الماال يمكن ، وهو التقليل من المخاطر الصافية التتصاديالناحتين فتن للمشتقة نفس األار 

ذا سعر فا،دأ مت ير أو  ألصل( أسعار فا،دأ مدفوعة مت يرأ كتحوط تدفق نقدي SWAPمبادلة ) إعتبار
ذا سعر فا،دأ اابت، ومن الناحتين فتن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  لتزامإللة كتحوط للقيمة العاد

الفا،دأ تحمي من مخاطر ت يرات أسعار الفا،دأ، وعلل كل حال فتن النتا،  المحاسبية  أسعارلمبادلة 
بحاه في  ها كتحوط تدفق نقدي كما سيتمإعتبار المشتقة كتحوط تيمة عادلة أو  إعتبارتختلف في حالة 

 .( )المسألة 
 

 -ات التالية التي تستحق بعد سنتين:لتزاماألصول واإل دا،رأ تمويليوجد لدة  :إليضاح ذل 
  س ر قائدص شترير 

 قا
  س ر قائدص  اشت 

 قا
 611  11 األصول

 (11)  (611) اتلتزاماإل
 41  (41) الصافي

 

سعر فا،دأ مت ير ويدفع سعر  مدأ عملة ليستلوح 41البن  يدخل في مبادلة مدترا سنتان بقيمة اسمية 
ها إعتبار فا،دأ اابت حتل يتحوط للمخاطر الصافية، وكما تمت مناتشته أع ه فتن المبادلة يمكن 

ستخدامو   إما كأداأ تحوط في عملية تحوط تيمة عادلة أو كتحوط تدفق نقدي للمخاطر اإلجمالية. رااا
 

للراة التآ ترالي لند تقرير شا إذا كانت ششتقة شا تست شا ات الهاشة التشار : شا هآ اإل(ا)الشس لة
إلدارص ش اطر أس ار قائدص لطي أساع الصاقآ تست دم ك داص تلقط قآ لشطية تلقط لطقيشة ال ادلة 

 ؟أق لشطية تلقط ضد الش اطر اإلاشالية
 

المعلومات علل  ات الحرجة تشمل فعالية التحوط في وجود مخاطر دفعة مقدمة وتدرأ أنظمةعتبار إن اإل
إنتا  ت يرات تيمة عادلة أو تدفقات نقدية ألدوات التحوط للقيمة العادلة أو ت يرات التدفق النقدي علل 

 التوالي للبنود المتحوط لرا كما سيتم بحاه أدناه.
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ولألغراض المحاسبية فتن تخصيص مشتقة علل إنرا تحوط لمخاطر القيمة العادلة أو مخاطر التدفق 
بمكاس  وخسا،ر التحوط  عترافو أمر مرم ألن ك  من متطلبات التأهيل لمحاسبة التحوط واإلالنقدي ه

تختلف بالنسبة لكل من الف،تين، وفي ال ال  يكون من األسرل إابات فعالية أعلل لعملية التحوط للتدفق 
 النقدي أكار من التحوط للقيمة العادلة. 

 

 تأاير الدفعات المقدمة
المقدمة الم زمة للعديد من األدوات المالية تثار علل القيمة العادلة ألداأ ما وعلل  إن مخاطرأ الدفعة

 حتمالتإلاتوتيت تدفقاترا النقدية كما تثار علل فحص الفعالية لتحوطات القيمة العادلة وفحص 
 التدفق النقدي علل التوالي. لتحوطات

 

من تحوطات التدفق النقدي  أكاريمة العادلة إن الفعالية من الصع  في ال ال  تحقيقرا لتحوطات الق
عندما تكون األداأ التي يجري التحوط لرا معرضة لمخاطرأ الدفعة المقدمة، وحتل يكون تحوط القيمة 
العادلة مثه ا لمحاسبة التحوط فتن الت ييرات في القيمة العادلة ألداأ التحوط المشتقة يج  توّتع إنرا 

) ( من  28الفقرأ تسوية الت ييرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له )عالية الفعالية في معادلة و 
إذا كانت أداأ  ختباراإل( وتد يكون من الصع  تجاوز هذا 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التحوط المشتقة علل سبيل الماال عبارأ عن عقد أجل ذي مدأ محددأ واألصول المالية الجاري التحوط 
بالنسبة لمحفظة  – كذل  تد يكون من الصع  أن نستنت  .تتضمن دفعة مقدمة من تبل المقترض لرا

إن الت ييرات في القيمة العادلة لكل بند  – من األصول ذات سعر فا،دأ اابت والتي تتضمن دفعة مقدمة
دلة المنسوبة إلل في المجموعة علل حدأ من المتوتع أن تكون متناسبة مع الت يرات الكلية في القيمة العا

المخاطرأ المتحوط لرا في المجموعة، وحتل لو كانت المخاطرأ الجاري التحوط لرا هي سعر فا،دأ 
أن ت يرات القيمة العادلة ستكون متناسبة بالنسبة لكل بند في المحفظة  إستنتا إسنادي، فتنه حتل يمكن 

علل أساس المدأ والقيمة  تد يكون من الضروري تجز،ة وتفكي  محفظة األصول إلل مجموعات
 ونوع القرض والخصا،ص األخرة. ،تمانواإل

 

أداأ المشااتقة اآلجلااة للتحااوط ألصااول ذات دفعااة مقدمااة ولكنرااا  إسااتعماليمكاان  ،تتصاااديةماان الناحيااة اإل
ويمكن إجراء تقدير أولل للدفعات المقدماة فاي بي،اة  .تكون فعالة فقط للتحركات البسيطة في أسعار الفا،دأ

إذا كاناات إسااتراتيجية  .فا،اادأ معينااة ويمكاان تعااديل وضااع المشااتقة عناادما تت ياار بي،ااة أسااعار الفا،اادأ أسااعار
إدارأ المخاااطر لاادة المنشااأأ تراادف إلاال تعااديل مبلااغ أداأ التحااوط الااذي يعكااس بشااكل دوري الت ياارات فااي 

فاعليااة فقااط الوضااع المحااوط، فااتن المنشااأأ تحتااا  ألن تعاارض أن التحااوط الااذي يتوتااع أن يكااون عااالي ال
 للفترأ الحالية حتل يتم التعديل ال حق علل مبلغ أداأ التحوط. 

 

وعلل كل حال، وألغراض المحاسبة، يج  أن يبنل توّتع الفعالية علل مخاطر القيمة العادلة الحالية 
مكانية تحر  أسعار الفا،دأ دون إعطاء  قيمة وأن مخاطر ال .للتعدي ت المستقبلية لرذه األوضاع إعتبارواا

 العادلة التي تسب  برا مخاطر الدفعات المقدمة يمكن التحوط لرا بحقوق خيار.
 

وحتل تكون عملية التحوط للتدفق النقدي مثهلة لمحاسبة التحوط فتن التدفقات النقدية المتوتعة، بما في 
، يج  أن تكون التدفقات النقدية الواردأ أو إعادأ تمويل التدفقات النقدية الصادرأ إستامارذل  إعادأ 

( والتحوط المتوتع يج  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) ( من  28الفقرأ محتملة جداا )
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ن يكون عالي الفعالية في تحقيق الت ييرات المعادلة في التدفقات النقدية للبند المتحوط له وأداأ التحوط أ
ن الدفعات المقدمة تثار علل إ .(92لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا) ( من 28الفقرأ )

ذا تم إنشاء التحوط ألغراض  .حتمال حصول العملية المتوتعةإالتدفقات النقدية، وبالتالي تثار علل  واا
إدارأ المخاطر علل أساس الصافي، فتن المشروع تد يكون لديه مستويات كافية من التدفقات النقدية 

لدعم التخصيص ألغراض المحاسبة للعمليات المتوتعة  المحتملة جداا وذل  علل أساس إجمالي
المرتبطة بجزء من التدفقات النقدية اإلجمالية مال البند المتحوط له، وفي هذه الحالة فتن الجزء من 

ليكون مساوياا للتدفقات النقدية الصافية  اختيارهالتدفقات النقدية اإلجمالية المخصص للتحوط له يمكن 
 إدارأ المخاطر. المتحوط لرا ألغراض

 

 ات األنظمةإعتبار 
ن  أنظمة  إستخدامتختلف محاسبة تحوطات القيمة العادلة عن محاسبة تحوطات التدفقات النقدية، واا

را لتحوطات إستخداممن  أسرلالمعلومات القا،مة إلدارأ وتتبع تحوطات التدفق النقدي هو في العادأ 
 .القيمة العادلة

 

ات التي تم تخصيصرا بأنرا متحوط لرا لتزامالعادلة فتن األصول واإل وبموج  محاسبة تحوط القيمة 
العادلة خ ل فترأ التحوط والتي تعزة إلل المخاطرأ الجاري التحوط القيم يعاد تياسرا لتل  الت يرات في 

ن مال هذه الت يرات تثدي إلل تعديل القيمة المسجلة للبنود المتحوط لرا وبالنسبة لألصول  لرا، واا
ات التي تتصف بالحساسية ألسعار الفا،دأ فتن تل  الت ييرات تد ينت  عنرا تعديل العا،د الحقيقي لتزامواإل

وكنتيجة لنشاطات  .(92في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليمن  22الفقرأ للبند المتحوط له )
ات المتحوط لرا لتزامل واإلالتحوط للقيمة العادلة فتن الت يرات في القيمة العادلة يج  تخصيصرا لألصو 

ليمكن إعادأ تياس مردودها الحقيقي وتحديد إطفاء تعديل القيمة العادلة ال حق في الفا،ض أو العجز 
في الفا،ض أو العجز عندما يتم بيع األصول أو إطفاء إعادأ تصنيفه وتحديد المبلغ الذي يج  

 لتزام(، ومن أجل اإل92الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة من  611الفقرأ و  22الفقرأ ات )لتزاماإل
بمتطلبات محاسبة تحوط القيمة العادلة من الضروري عموماا وضع نظام لمتابعة الت ييرات في القيمة 

عادأ  اإلفراديةالعادلة التي تعزة للمخاطرأ المتحوط لرا وربط تل  الت يرات بالبنود  المتحوط لرا واا
طفاء الت ييرات في الفا،ض أو العجز علل مدة عمر البند احتسا  العا،د الفعلي للبنو  د المتحوط لرا واا

 المتحوط له المعني. 
 

موج  محاسبة تحوط التدفق النقدي، فتن التدفقات النقدية العا،دأ للعمليات المتوتعة والمخصصة من أجل ب
الت ييرات في القيمة العادلة  وأن التعدي ت التي تتم مقابل .التحوط لرا تعكس الت يرات في أسعار الفا،دأ

 615الفقرأ ) صافي األصول/ حقوق الملكيةبرا مبد،ياا في  عترافلألداأ المشتقة المستخدمة للتحوط يتم اإل
وتمشياا مع متطلبات محاسبة تحوط التدفقات النقدية من  .(92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من 

صافي األصول/ حقوق الفا،ض أو العجز بالتعدي ت في  دأ تصنيفهإعاالضروري تحديد الوتت الذي يج  
معيار المحاسبة الدولي في من  669–666الفقرتان تحوط )النتيجة الت ير في القيمة العادلة ألداأ  الملكية

 اوبالنسبة لتحوطات التدفق النقدي فتن من الضروري إيجاد نظام منفصل إليجاد هذ .(92القطاع العام 
ن النظام المستخدم لتحديد مدة المخاطر الصافية يوفر األساس لجدولة الت يرات في التدفقات  التحديد، واا

 برذه الت يرات في الفا،ض أو العجز. عترافالنقدية للمشتقة واإل
 

يمكن تحديده عندما يكون التحوط مرتبطاا بمخاطر الت يرات في التدفقات  بالمكاس  عترافإن توتيت اإل
ن ا .النقدية لعمليات المتنبأ برا والتي يجري التحوط لرا يمكن أن تكون مرتبطة بمبلغ أساسي محدد في واا

ات ذات إلتزامها أو إستامار فترات مستقبلية محددأ ويتألف من أصول فوا،د مت يرأ وتدفقات نقدية واردأ يجري 
نقدي نات  عن ت ير سعر فا،دأ مت ير وتدفقات نقدية يجري إعادأ تمويلرا وكل منرا تخلق مخاطر تدفق 
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ن المبالغ األساسية المحددأ في الفترات الزمنية المستقبلية المحددأ تساوي القيمة السمية  .أسعار الفا،دأ واا
ألدوات التحوط  ستحقاقألدوات التحوط المشتقة ويتم التحوط لرا فقط للفترأ المقابلة إلعادأ التسعير أو اإل

قدي الناتجة عن ت يرات أسعار الفا،دأ تقابل أداأ التحوط المشتقة، المشتقة بحيث تكون ت يرات التدفق الن
صافي أن المبالغ المعترف برا في  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  666الفقرأ حدد تو 

الفا،ض أو العجز لنفس الفترأ أو الفترات التي يثار فيرا إعادأ تصنيفه في يج   األصول/ حقوق الملكية
 المتحوط له في الفا،ض أو العجز.البند 

 

إذا تم ت صيف لالقة تلقط لطي إنها تلقط تدقق نقد  يت طق شترييرات قآ التدققات  -(ج)الشس لة 
)أ(  28الفقرص النقدية ناتاة لا ترير أس ار الفائدص، قشا الذ  ياا أا يششط  التق يق الشططقا لسا 

 ؟92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا 
 

 -:يج  أن يشمل التوايق علل ما يلي
التدفقات النقدية المستخدم ألغراض إدارأ المخاطر لتقدير مخاطر  إستحقاقجدول  فتن – ع تة التحوط

 التعرض لنحرافات وتباين التدفق النقدي علل أساس صافي سوف يشكل جزءاا من التوايق لع تة التحوط.
 

الردف الكلي للمشروع من إدارأ  إن – تراتيجية المتبعة لتنفيذ التحوطهدف المشروع من إدارأ المخاطر واإلس
التحوط للتعرض ألخطار أسعار الفا،دأ تشكل جزءاا من توايق أهداف  إستراتيجيةالمخاطر وكذل  

ستراتيجية  التحوط. واا
 

 التحوط يجري توايقه علل أنه تحوط للتدفق النقدي. - نوع التحوط
 

توايق البند المتحوط له علل أنه مجموعة من العمليات المتوتعة )تدفقات نقدية  يجري – البند المتحوط له
في فترات مستقبلية محددأ كان تكون علل سبيل  الحتمالمن الفوا،د( المتوتع حدوارا إلل درجة كبيرأ من 

الناتجة من الماال مجدولة علل أساس شرري، وأن البند المتحوط له تد يشمل التدفقات النقدية من الفوا،د 
التدفقات النقدية الواردأ بما في ذل  تعديل أسعار الفا،دأ علل األصول أو من إعادأ تمويل  إستامارإعادأ 

 (ه)في المسألة تم مناتشته ات المالية، وكما لتزامالتدفقات النقدية الصادرأ بما في ذل  تعديل الفا،دأ علل اإل
إذا كانت هنا  مستويات كافية من التدفقات النقدية المحتملة  ةالحتماليفتن العمليات المتوتعة تجتاز فحص 

  جداا في الفترات المستقبلية المحددأ لتشمل المبالغ المخصصة علل إنرا متحوط لرا علل أساس إجمالي.
 

الخطر المخصص علل أنه متحوط له يتم توايقه كجزء من المخاطر الكلية  إن – الخطر المتحوط له
في ال ال  سعر الفا،دأ الخالي من المخاطر أو سعر  –ر الفا،دأ في سوق معينة للت يرات في أسعا

والمشتركة بين جميع البنود في المجموعة، وللمساعدأ في ضمان  –الفا،دأ المعروضة فيما بين البنو  
ر فعالية التحوط عند بداية إنشاء التحوط وبعد ذل  فتن الجزء المتحوط له من مخاطر أسعا إختبارنجاح 

 الفا،دأ يمكن توايقه علل أنه موضوع متنحياا عن نفس منحنل المردود الخاص بأداأ التحوط المشتقة. 
 

أداأ تحوط مشتقة يجري توايقرا كتحوط ذي مبالغ محددأ في فترات زمنية مستقبلية  كل – أداأ التحوط
 صة علل إنرا متحوط لرا.معينة تقابل العمليات المتوتع حدوارا في فترات زمنية مستقبلية محددأ ومخص

 

تقاس من خ ل مقارنة الت يرات في التدفقات  أنراتوايق الفاعلية علل  يتم – أسلو  تقييم الفاعلية
تحوط للت يرات في التدفقات النقدية  أنراالنقدية للفترات العا،دأ لرا والتي تكون خ لرا مخصصة علل 

ن تياس ت يرات التدفق النقدي يبنل علل منحنيات للعملية المستقبلية المتوتعة والجاري التحوط لر ا، واا
 اإليراد الخاصة بالمشتقات والبنود المتحوط لرا.

 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل  6951 

كانت لالقة التلقط قد لددت ش نها تلقط لطتدقق النقد ، قكيف يستطي  الششرق   إذا -(د)الشس لة 
ش يار )ا( شا  28ص الفقر الققال ششتططشات تقق  قالطية لالية قآ تلقيق ترييرات ش ادلة كشا قآ 

 ؟92الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

رتفاع الفاعلية من خ ل إعداد تحليل يدلل علل الع تة التاريخية إليمكن للمشروع أن يوضا توتعاته 
والمستقبلية المتوتعة بين مخاطر أسعار الفا،دأ المعينة علل إنرا متحوط لرا وبين مخاطر وأسعار الفا،دأ 

ن التوايق القا،م لنسبة التحوط المستخدمة في العقود المشتقة يمكن أيضاا أن تعمل علل ألداأ التح وط، واا
 إابات توتع الفعالية.

 

كانت لالقة التلقط قد  صصت كتلقط تدقق نقد ، قكيف يقض  الششرق   إذا -(هـ)الشس لة 
ش يار الشلاسشة )ج( شا  28الفقرص ال الية للدقث ال شطيات الشتقق ة كشا هق شططقا قآ  االلتشالية

 ؟92الدقلآ قآ القطا  ال ام 
 

التدفقات النقدية يوضا أن هنا   إستحقاقيمكن للمشروع أن يفعل ذل  من خ ل إعداد جدول مواعيد 
فع ا مستويات إجمالية كافية من التدفقات النقدية المتوتعة بما في ذل  تأاير تعديل أسعار الفا،دأ بالنسبة 

ات إلابات أن العمليات المتنبأ برا والتي يجري التحوط لرا هي فع ا محتمل حدوارا تزامللألصول أو اإل
 إستاماربدرجة عالية، وأن مال هذا الجدول يمكن دعمه بنية اإلدارأ المعلنة وبالخبرأ السابقة في إعادأ 

عادأ تمويل التدفقات النقدية الصادرأ.  التدفقات النقدية الواردأ واا
 

وتدفقات نقدية إجمالية  611اال، يمكن للمشروع أن يتنبأ بتدفقات نقدية إجمالية واردأ تدرهاعلل سبيل الم
تد يرغ  المشروع في  ،في هذه الحالة .في فترأ زمنية معينة في المستقبل القري  21صادرأ تدرها 

في الفترأ من التدفقات النقدية الواردأ كبند متحوط له  61المتوتع لمبلغ  ستامارتخصيص إعادأ اإل
ذا تجاوزت التدفقات النقدية الواردأ المتوتعة مبلغ  .الزمنية المستقبلية المشار إليرا تعاتدياا وكانت  611واا

تليلة، فتن المشروع يكون لديه دليل توي جداا يدعم حجته أن التدفقات النقدية  ية،تمانمخاطرها اإل
المتوتع لتل   ستامارتخصيص إعادأ اإل محتمل تحققرا إلل حد كبير وتدعم 61اإلجمالية البال ة 

 الحتمالية، كما أن ستامارالتدفقات النقدية علل أنه يجري التحوط له كجزء معين من فترأ إعادأ اإل
 العالية لحدوث العمليات المتنبأ برا يمكن التدليل عليرا في أحوال أخرة. 

 

، كيف يققم الششرق  شتقييم إذا كانت لالقة التلقط ش صصة كتلقط تدقق نقد  -(ق) الشس لة
 ؟92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام ( شا  هـ)د( ق) 28الفقرص ققياع الفالطية ششقاا 

 
الفاعلية مطلو  تياسرا كحد أدنل وتت تيام المشروع بتعداد تقاريره المالية السنوية والفصلية، وتد يرغ  

من ذل  علل أساس كل فترأ محددأ كنراية  أكارر المشروع علل أي حال أن يقوم بالقياس بشكل متكر 
كل شرر ما ا أو كل فترأ يتم فيرا إعداد تقارير، كما أن القياس يجري أيضاا عند ت ير أوضاع المشتقات 

في الفا،ض أو العجز  عترافاإل م ،مةالمخصصة كأدوات تحوط أو عند إنراء التحوط لضمان 
بالت يرات في القيمة العادلة لألدوات  عترافات أو اإللتزاملألصول واإلبالت ييرات في مبالغ القيمة العادلة 

 المشتقة المخصصة كتحوطات تدفق نقدي. 
 

المشتقة  إعتبارويجري حسا  التدفقات النقدية من المشتقة وتخصيصرا إلل الفترات المقابلة التي تم فيرا 
يات المتنبأ برا، وتبنل الحسابات علل كتحوط وتقارن نتا،  الحسا  مع حسابات التدفق النقدي للعمل

منحنيات المردود القابلة للتطبيق علل البنود المتحوط لرا وعلل أدوات التحوط المشتقة وأسعار الفا،دأ 
 .لتحوطالتي تخص الفترات المحددأ 
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ستخدامبه و  حتفاظوأن الجدول المستخدم لتقرير الفاعلية يمكن اإل فيرا  ه كأساس لتحديد الفترأ التي يتماا
بحيث يعاد  صافي األصول/ حقوق الملكيةإعادأ تصنيف أرباح وخسا،ر التحوط المعترف برا مبد،ياا في 

 الفا،ض أو العجز. إللتصنيفرا 
 

إذا تم ت صيف لالقة التلقط كتلقط تدقق نقد ، كيف يققم الششرق  شالت اشا ش   -(ز)الشس لة 
 ؟التلقط

 

 92معيار المحاسبة الدولي من  666–611الفقرات وص يعامل التحوط كتحوط تدفق نقدي حس  نص
 -علل النحو التالي:

جزء الفا،ض أو العجز من مشتقات التحوط المقرر إنرا ناتجة من التحوطات الفاعلة يعترف برا  (أ)
 ؛ وكلما تم تياس الفاعلية صافي األصول/ حقوق الملكيةفي 

ات التحوط يعترف به في الفا،ض أو الجزء غير الفاعل من الفا،ض أو العجز الناتجة عن مشتق ( )
 العجز.

 

صافي حدد أن المبالغ المعترف برا في ت 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  666الفقرأ 
أو الفترات التي اار الفترأ الفا،ض أو العجز في نفس  من حقوق الملكية إلل األصول/ حقوق الملكية

العجز، وبالتالي عندما تحدث العمليات المتنبأ برا فتن المبالغ التي  فيرا البند المتحوط له في الفا،ض أو
برا في حقوق الملكية يعترف برا في حسا  الفا،ض أو العجز، علل سبيل الماال إذا  عترافسبق اإل

تد خصصت كأداأ تحوط لسلسلة من التدفقات النقدية المتنبأ برا،  SWAPكانت مبادلة أسعار فا،دأ 
في التدفقات النقدية للمبادلة يعترف برا في الفا،ض أو العجز في الفترات التي يتم فيرا فتن الت ييرات 

 التقاص بين التدفقات النقدية المتنبأ برا والتدفقات النقدية للمبادلة.
 

إذا كانت لالقة التلقط ش صصة كتلقط تدقق نقد ، قكيف تتم ش الاة أ  شكاسا  -(ح)الشس لة 
إذا تم قسخ أداص التلقط قشا  صاقآ األصقا/ لققق الشطكيةشها قآ  لترافإلأق  سائر شتراكشة تم ا

شش ايير شلاسشة التلقط لم ي د سطيشا ، أق أا ال شطيات الشتقق ة  لتزامالشقلد الشلدد لها أق أا اإل 
 ؟الشتلقط لها لم ي د شا الشتقق  لدق ها

 

م يعد متفقاا مع معايير التأهيل لمحاسبة فس  أداأ التحوط تبل الموعد المحدد أو أن التحوط ل إذا تم
العمليات المتوتعة المتحوط لرا لم يعد من المحتمل كايراا حدوارا، فتن علل سبيل الماال، التحوط 

حتل  صافي األصول/ حقوق الملكيةالفا،ض أو العجز المتراكمة التي دخلت في حقوق الملكية تبقل في 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  ( ( و)أ) 669 ألفقر تحصل األحداث المتنبأ برا، وذل  حس  ا

، أما إذا كانت العمليات المتحوط لرا والمتوتعة لم يعد من المتوتع حدوارا، فتنه يتم تسجيل 92العام 
معيار ) ( من  669الفقرأ الفا،ض أو العجز للفترأ ) من حقوق الملكية إللالمتراكمة  الفا،ض أو العجز

 (.92لي في القطاع العام المحاسبة الدو 
 

نف لطي أا لالقة ت 92 ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال امشا  81الفقرص  -(ط) الشس لة
قإذا كانت  .ش صصة ققط لازل شا الفترص التآ تكقا قيها أداص التلقط قائشة تكقاالتلقط قد ال 

. الفالطية إ تشارلتلقط قآ لالقة التلقط ش صصة ك داص تلقط تدقق نقد   م قآ ققت اللق قشا ا
 ؟أداص التلقط تصنيفيشن  إلادص  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا  81الفقرص ها 
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ينص علل أن أداأ التحوط تد ل تكون  92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  84. الفقرأ ك 
معيار المحاسبة من  84الفقرأ و  .ستحقاقمخصصة كأداأ تحوط لجزء فقط من المدأ الباتية علل اإل

فتذا كان  .األداأ المشتقة إستحقاقل يشير إلل الفترأ المتبقية األصلية علل  92الدولي في القطاع العام 
في فاعلية التحوط فتن الجزء غير الفاعل من أرباح وخسا،ر أداأ التحوط يعترف به فوراا في  تصورهنا  

( ول يجوز 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) ( من  611الفقرأ الفا،ض أو العجز )
معيار من  669الفقرأ في محاسبة التحوط علل أساس التخصيص السابق لع تة التحوط ) الستمرار

األداأ المشتقة للمستقبل  تصنيفوفي هذه الحالة يمكن إعادأ  .(92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تة تحوط جديدأ شريطة أن تستوفي ع تة التحوط هذه الشروط الموضوعة، ويج  كأداأ تحوط في ع 

 األداأ المشتقة لكامل المدأ المتبقية. تصنيفإعادأ 
 

ششتقة إلدارص الت رض الصاقآ لش اطر أس ار الفائدص قكانت الششتقة  إست دامقإذا تم  -( )الشس لة 
ها هناا  .د أق ازل شنها لطي أساع إاشالآش صصة كتلقط تدقق نقد  لتدققات نقدية شا الفقائ
كنتياة قآ لصة  لتزامي طآ ارتفا  لألصا أق اإل  ت ديا أساسآ لندشا يتلقق التدقق النقد  الشتقق 

قالشاقآ قآ  األرشاح قال سائر الشلقطة التآ كاا قد الترف شها قآ صاقآ األصقا/ لققق الشطكية
 ؟لققق الشطكية

 

البناد المتحاوط لاه هاو مجموعاة مان العملياات المتنباأ ) ( وصوفة فاي المساألة ففي ع تة التحوط الم. ك 
ول يوجااد تعااديل أساسااي ألن العمليااات  .برااا تتكااون ماان تاادفقات نقديااة فااي فتاارات زمنيااة مسااتقبلية محااددأ

ن ااااار ت ياااارات أساااعار الفا،اااادأ إلتزاماااابأصاااول أو  عتاااارافالمتوتعاااة والمتحااااوط لراااا ل يناااات  عنراااا اإل ات واا
 .فااي الفتاارأ التااي حصاالت فيرااا العمليااات المتوتعااة إعااادأ تصاانيفه إلاال الفااا،ض أو العجاازط لرااا يااتم المتحااو 

فااتذا خصصاات المشااتقة باادلا ماان  ،ورغاام أن أنااواع التحوطااات الموصااوفة هنااا ل يناات  عنرااا تعااديل أساااس
ت إذا كاناااافااااتن الفااااا،ض أو العجااااز  لتاااازامإلمااااالي أو إصاااادار متوتااااع  أصاااالذلاااا  كتحااااوط لشااااراء متوتااااع 

إساااتراتيجية إدارأ المخااااطر لااادة المنشاااأأ ترااادف إلااال تعاااديل مبلاااغ أداأ التحاااوط الاااذي يعكاااس بشاااكل دوري 
الت ياارات فااي الوضااع المحااوط، فااتن المنشااأأ تحتااا  ألن تعاارض أن التحااوط الااذي يتوتااع أن يكااون عااالي 

 الفاعلية فقط للفترأ الحالية حتل يتم التعديل ال حق علل مبلغ أداأ التحوط. 
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ألاله أا الشند الش صف الشتلقط ل  هق ازل شا  )ج(اال قآ اإلااشة لطي الشس لة  -ا(( شس لةال
شت صيف ازل شا  92ها يسش  ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام . ش اطرص تدقق نقد 

 ؟ش اطرص تدقق نقد  كشند شتلقط ل 
 

ورأ محددأ موضوع التحوط لجزء من مخاطرأ ل يعال  بص 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . نعم
 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  21الفقرأ فتن  ،تدفق نقدي لعملية متوتعة، وعلل كل حال

المالي يمكن أن تكون بنداا متحوطاا له فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بجزء من  لتزاماإلأو  األصليحدد أن 
ن إمكانية التحوط لجزء من مخاطرأ  .إذا كان من الممكن تياس الفاعلية ،ته العادلةتدفقاته النقدية أو تيم واا

ات تعني أنه يمكن أيضاا التحوط لجزء لتزامالتدفق النقدي النات  عن تعديل أسعار الفا،دأ علل األصول أو اإل
إعادأ تمويل أو تدوير التدفقات النقدية الواردأ أو  إستامارمن مخاطرأ التدفق النقدي النات  من إعادأ 

ن األساس لتأهيللتزاماإل ويثيد هذا  .جزء من المخاطر كبند متحوط له هو القدرأ علل تياس الفاعلية ات، واا
أو  األصلالذي ينص علل أن ، 92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  29الفقرأ الطرح أيضاا 

را أو لمخاطر العملة األجنبية وليس لجزء من المخاطر غير المالي يمكن التحوط لرا فقط بكامل لتزاماإل
األخرة بسب  صعوبة فصل وتياس المخاطر التي تعزة إلل مخاطرأ معينة، وبالتالي فعلل افتراض أن 

بتعديل  ،علل سبيل الماال ،الفاعلية يمكن تياسرا فتن جزء مخاطرأ تدفق نقدي لعمليات متوتعة مرتبطة
كبند متحوط  تصنيفهذل  الجزء من المخاطرأ يمكن  ،ذا سعر فا،دأ مت ير إلتزامأو  أصلأسعار الفا،دأ علل 

 له.
 

أا الشند الشتلقط ل  يار  تق يق  كشاشقلة شا  )ج(قرد قآ اإلااشة لطي الشس لة  -(ا)الشس لة 
ال شطيات الشتقق ة، قليث أا هذه ال شطيات سيكقا لها شرقط ش تطفة لند لدق ها ششا قآ ذلا ش اطر 

ق صائف ال يارات، قكيف يستطي  الششرق  أا يفآ ششتططشات الفلقصات  ستلقاققتقاريخ اإل ئتشاااإل 
تططا تقالتآ  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام شا  20الفقرص ق  87الفقرص نف لطيها تالتآ 

 ؟أا تكقا لطشاشقلة الشتلقط لها  صائف ش اطر شتشاشهة
 

تناول موضوع التحوط لمجموعة من األصول ت 92ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسبمن  81الفقرأ 
معيار من  21الفقرأ ات المثكدأ أو العمليات المتوتعة ذات الخصا،ص المماالة من جرة المخاطر، و لتزامواإل

ا قدم توجيرات إضافية وينص علل أن التحوط للمحفظة يسما به إذت 92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في المحفظة تشتر  في نفس المخاطرأ التي خصصت من  اإلفراديةتم الوفاء بشرطين وهما: أن البنود 

ن الت ير في القيمة العادلة المنسو  إلل المخاطرأ المتحوط لرا لكل بند في المجموعة بمفرده  ،اجلرا توتع يواا
 أن تكون متناسبة تقريباا مع الت ير اإلجمالي في القيمة العادلة.

 
علل نحو  –عندما يقوم مشروع بربط أداأ تحوط مشتقة مع مخاطرأ إجمالية فتن البند المتحوط له هو

وبالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات النقدية الخاصة بمجموعة من  .مجموعة من العمليات المتوتعة-نموذجي
ات المعاد تسعيرها يمكن أن ملتزاالعمليات المتوتعة فتن المخاطر الكلية للعمليات المتوتعة واألصول أو اإل

تتضمن مخاطر متباينة جداا، وتد تختلف مخاطر العمليات المتوتعة بناءاا علل الشروط المتوتعة عندما 
والخيارات والخصا،ص األخرة، ورغم أن التعرض اإلجمالي  ستحقاقوتواري  اإل ،تمانتخص مخاطر اإل

في المجموعة فتنه يمكن أن تكون هنا  مخاطرأ معينة في  فراديةللمخاطر تد يكون مختلفاا بالنسبة للبنود اإل
 تل  المخاطرأ علل إنرا متحوط لرا. تصنيفكل بند في المجموعة ويمكن 

 

إن بنااود المحفظااة لاايس بالضاارورأ أن تتضاامن نفااس المخاااطرأ اإلجماليااة علاال افتااراض إنرااا تتقاساام نفااس 
وذ  والماااال العاام للمخاااطرأ المشاتركة فااي المخااطرأ التااي خصصات ماان اجلراا كبنااد متحاوط لااه، وأن النما

أدوات محفظاة مالياة هاي التعارض للت يارات فاي أساعار الفا،ادأ الخالياة مان المخااطر أو إلال الت يارات فاي 
ي األعلاااال فااااي ،تمااااانتساااااوي األداأ ذات التصاااانيف اإل ،تمااااانالتصاااانيف المحاااادد الااااذي يجعاااال مخاااااطرأ اإل
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فااتذا كااان لكال ماان األدوات الداخلااة كمجموعاة فااي محفظااة  .(ياةإ،تمانتاال مخاااطرأ األالمجموعاة )أي األداأ 
مختلفاااة فتناااه يمكااان التحاااوط لراااا كمجموعاااة وذلااا  لجااازء مااان المخااااطر، وأن المخااااطرأ  ياااةإ،تمانمخااااطر 

علل إنرا متحوط لرا هاي التعارض لت يارات أساعار الفا،ادأ لاألداأ ذات التصانيف  والمصنفةالمشتركة بينرا 
محفظاااة، وهاااذا يضااامن أن الت يااار فاااي القيماااة العادلاااة المنساااو  إلااال المخااااطرأ ي األعلااال فاااي ال،تمااااناإل

المتحاااوط لراااا لكااال بناااد فاااي المجموعاااة بمفااارده يكاااون متناساااباا تقريبااااا ماااع الت يااار الكلاااي فاااي القيماااة العادلاااة 
المنسو  للمخاطرأ المتحوط لرا في المجموعة، ومن المحتمل أن يكون هنا  شايء مان عادم الفاعلياة إذا 

لرا فاي المجموعاة وهاي  وطألداأ متحي ،تماناإلأدنل من التصنيف  يإ،تمانأداأ التحوط لرا تصنيف  كانت
الفقاارأ أعلاال أدوات المجموعااة تصاانيفاا ألن الموضااوع هااو لع تااة تحااوط مخصصااة ألداأ التحااوط بمجملرااا )

ا  محفظاااة (، فعلااال سااابيل المااااال إذا كانااات هنااا92معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام مااان  81
وأساااعار الفا،ااادأ الحالياااة لتلااا  األصاااول هاااي ساااعر الفا،ااادأ باااين البناااو  زا،اااداا   أصاااول تصااانيفرا أ،   ، 

عشااارين نقطاااة أو أربعاااين نقطاااة أو ساااتين نقطاااة أسااااس علااال التاااوالي فاااتن المشاااروع تاااد يساااتخدم مبادلاااة 
(SWAPتعطي ساعر فا،ادأ اابات ودفعاات الفوا،اد لراا مت يارأ بنااءاا علال ساعر الفا )  ادأ باين البناو  وذلا،

كمخااطرأ يجاري  المصانفللتحوط لمخاطر أسعار الفا،دأ المت يار، فاتذا كاان ساعر الفا،ادأ باين البناو  هاو 
التحوط لرا فتن شرا،ا أسعار الفا،دأ التاي فاوق ساعر الفا،ادأ باين البناو  علال البناود المتحاوط لراا تساتانل 

 .ومن تقييم فعالية التحوط المصنفةمن ع تة التحوط 
 

 0.9ق.ش اا تقضيلآ لتطشيق األسطقا القارد شالسؤاا  0.0ق.
  

الررض شا هذا الش اا هق إيضاح شنهاية إنشال قشراقشة قت ديا أقضا  التلقطات قالت ها لشلاسشة 
لندشا  0.9ق.تلقط التدققات النقدية قآ تطشيق األسطقا لطي شلاسشة التلقط الشقصققة قآ السؤاا 

اطر أس ار الفائدص لديها لطي أساع كاشا الششرق ، قشا هذه النالية يت رف شش الاة ش  نش صتققم ش
شلاسشة التلقط قيستفيد شا أنظشة إدارص الش اطر القائشة  إست دامهذا الش اا لطي شنهاية تسش  ش

 لتلاشآ تريراتها غير الضرقرية قتانا لشطيات إشساا الدقاتر قالشتاش ة التآ ال لزقم لها.
 

ذي يتم إيضاحه هنا يعكس واحداا فقط من العديد من أسالي  إدارأ المخاطر التي يمكن إن األسلو  ال
ن  .توظيفرا ويمكن أن تكون مثهلة لمحاسبة التحوط ه ل يعني أن البدا،ل األخرة ل يمكن أو إستخدامواا

ل كما أن األسلو  الجاري إيضاحه يمكن أيضاا تطبيقه في حالت أخرة ) ما .راإستخدامل يجوز 
علل سبيل الماال تحوط تدوير تمويل األوراق التجارية  .تحوطات التدفقات النقدية للشركات التجارية(

 .والسنداتكالكمبيالت 
 

 التعرف علل مخاطر التدفق النقدي وتقييمرا وتخفيضرا
التي و  لمنشأأ، مال دا،رأ ماليةالمناتشة واإليضاحات التالية تسلط الضوء علل نشاطات إدارأ المخاطر 

تعال  مخاطر أسعار الفا،دأ لديرا من خ ل تحليل التدفقات النقدية بعملة معينة علل أساس كامل 
وأن تحليل التدفق النقدي يشكل األساس للتعرف علل مخاطر أسعار الفا،دأ للمشروع والدخول  .المشروع

والتأهل لمحاسبة تحوط في عمليات تحوط إلدارأ هذه المخاطر، وتقييم فاعلية نشاطات إدارأ المخاطر 
 التدفق النقدي وتطبيقرا.

 

واإليضاحات التي سيأتي ذكرها تفترض أن المشروع، وهو مثسسة مالية، توجد لديه التدفقات النقدية 
المستقبلية الصافية المتوتعة والمراكز التحوطية القا،مة بعملة معينة والتي تتكون من مبادلت أسعار 

والتدفقات النقدية الموضحة متوتع تحققرا في نراية الفترأ ولذل  فتنرا  .صفر ×فا،دأ في بداية الفترأ س
أو إعادأ تسعير التدفقات  إستامارتخلق خطر فوا،د التدفقات النقدية في الفترأ التالية كنتيجة إلعادأ 
عادأ تمويل أو إعادأ تسعير التدفقات النقدية الصادرأ.  النقدية الواردأ واا
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 6أن المشروع لديه برنام  مستمر إلدارأ مخاطر أسعار الفا،دأ، ويبين الجدول وتفترض اإليضاحات 
وتد تم إيرادها هنا لتشكل  .التدفقات النقدية المتوتعة والمراكز التحوطية القا،مة في بداية الفترأ )صفر(

ييم الذي يتم في التحوطات النقدية فيما يتعلق بالتق إعتبارنقطة البداية للتحليل، وهي توفر األساس ل اية 
 (.6بداية الفترأ )

 

 التدققات النقدية قالشراكز التلقطية الشتقق ة
 

 الفترأ الربع سنوية
 )وحدات(

  1-س
 ون

  6-س
 ون

  9-س
 ون

 1-س
 ون

 4-س
 ون

 5-س
 ون

 ن-س
 ون

التدفقات النقدية الصافية 
 ×××× 6.511 6.411 6.911 6.511 6.611  المتوتعة

مبادلت أسعار الفا،دأ 
        قا،مة:ال

المستلمة اابتة والمدفوعة 
 ×××× 6.911 6.911 6.911 9.111 9.111 9.111 مت يرأ )القيمة الوهمية(

المدفوعة اابتة والمستلمة 
 ×××× (511)  )511( )511( )6.111( )6.111( ) 6.111) مت يرأ )القيمة الوهمية(

المخاطر الصافية بعد 
 ×××× 811 111 511 511 611  المبادلت القا،مة

 

الجدول يتصور ويعرض لخمس فترات ربع سنوية، أما التحليل الفعلي فيستمر لفترأ تمتد لعدأ سنوات 
ن "ن..."ويعبر عنرا بالرمز التي تدير مخاطر أسعار الفا،دأ لديرا علل أساس كامل المشروع  المنشأأ، واا

ن مدة تكرار ا لتقييم يعتمد علل سياسة المشروع في إدارأ تعيد تقييم مخاطر تدفقاترا النقدية دورياا، واا
 مخاطره. 

 

 صفر.وألغراض هذا اإليضاح فتن المشروع يقوم بتعادأ تقييم مخاطر تدفقاته النقدية في نراية الفترأ 
والخطوأ األولل في هذا األسلو  هو استخرا  مخاطر التدفقات النقدية المتوتعة من األصول الحالية 

ات الحالية التي تترت  عليرا الفوا،د، بما في ذل  تدوير األصول ذات المدة زاملتالمنتجة للفوا،د واإل
التالي إيضاح توتع مخاطر التدفق  9ويوضا الجدول رتم  .ات ذات المدة القصيرلتزامالقصير واإل

ن من األسالي  العامة لتقييم مخاطر أسعار الفا،دأ ألغراض إدارأ المخاطر هو  .النقدي الصافية واا
تحليل فجوأ حساسية سعر الفا،دأ الذي يوضا الفجوأ بين األصول الحساسة ألسعار الفا،دأ  أسلو 
مال هذا التحليل كنقطة  إستعمالويمكن  .الحساس ألسعار الفا،دأ عبر الفترات الزمنية المختلفة لتزامواإل

 بداية للتعرف علل تعرض التدفق النقدي لخطر أسعار الفا،دأ ألغراض محاسبة التحوط.
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 التدققات النقدية الصاقية قش اطر إلادص التس ير الشتقق ة  - 9الادقا 
 

 الفترات الربع سنوية
 )وحدات(

 1-س
 ون

 6-س
 ون

 9-س
 ون

 1-س
 ون

 4-س
 ون

 5-س
 ون

 ن... 
 ون

        
 التدفقات النقدية الواردأ ومخاطر إعادأ التسعير من األصول

        دفعات المبلغ األصلي والفوا،د

 ×××× 6.911 6.111 1.111 1.111 9.411 (6) جلألسعر اابت طويل ا

 ×××× 6.526 6.581 6.589 6.512 6.515 (9()6) جل القصير )التدوير(ألا
 

دفعات المبلغ األساسي ذات السعر 
 ×××× 511 511 - 6.111 9.111 (6) المت ير

 ×××× 668 664 615 661 695 (9) الفا،دأ المقدرأ بالسعر المت ير

إجمالي التدفقات النقدية الواردأ 
 ×××× 1.412 1.911 4.181 5.182 1.611  المتوتعة

  1.611 5.182 4.181 1.911 1.412 ×××× 
أرصدأ األصول ذات السعر 

 ×××× 1.111 1.511 1.111 1.111 8.111 (1) المت ير

لادص  التدققات النقدية القاردص قا 
 ×××× 20112 20711 000087 090082 010011 (4) التس ير

        

 اتلتزامالتدفقات النقدية الصادرأ ومخاطر إعادأ التسعير/ من اإل

        دفعات المبلغ األساسي والفوا،د

 ×××× 116 511 511 411 9.611 (6) سعر اابت طويل اآلجل

 ×××× 149 141 118 111 115 (9()6) اآلجل القصير )التدوير(

ذات السعر  دفعات المبلغ األساسي
 ×××× 6.111 - 9.111 - - (6) المت ير

 ×××× 612 28 691 661 611 (9) الفا،دأ المقدرأ بالسعر المت ير

إجمالي التدفقات النقدية الصادرأ 
 ×××× 9.659 6.118 1.158 6.941 9.215  المتوتعة

ات ذات السعر لتزامأرصدأ اإل
 ×××× 5.111 1.111 1.111 8.111 8.111 (1) المت ير

لادص  التدققات النقدية الصادرص قا 
 ×××× 70059 70008 20058 20917 010205 (1) التس ير

 
 ×××× 9.951 9.119 9.192 1.449 1.615 (5) المخاطر الصافية
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 التدققات النقدية الصاقية قش اطر إلادص التس ير الشتقق ة - 9الادقا 

 

 .ات التعاتدية بناءاا علل نية اإلدارأ وعوامل السوقلفتراضوا الشروط تستعمالالتدفقات النقدية تم تقديرها ب (6)
ات حول لفتراضجل سيستمر تدويرها في الفترات التالية، واألات القصيرأ التزامويفترض أن األصول واإل

ويفترض  .الدفعات المقدمة وحالت التقصير وسح  الودا،ع مبنية علل بيانات السوق والبيانات التاريخية
عادأ تمويلرا، علل التوالي، في إستامار فقات الواردأ والصادرأ للمبلغ األساسي والفوا،د سيعاد أن التد ها واا

سنادية التي هي إلنراية كل فترأ بأسعار الفا،دأ الجارية في السوق حين،ذ وتشار  في مخاطر أسعار الفوا،د ا
 معرضة لرا.

ل ل اية التنبث بدفعات الفا،دأ علل األدوات المالية تستعم 4أسعار الفوا،د اآلجلة المستقاأ من الجدول رتم  (9)
وجميع التدفقات  .ات ذات اآلجال القصيرألتزامذات سعر الفا،دأ المت ير والتدويرات المتوتعة لألصول واإل
شرراا( والتي  69شرور و 2شرور،  1شرور،  1النقدية المتوتعة هي مرتبطة بالفترات الزمنية المعينة )

عادأ  ستامارفتن تدفقات الفوا،د النقدية الناتجة من عمليات إعادأ اإل ستكمالإل، وللراخ يتوتع تحققرا  واا
عادأ التسعير تدخل في الجدول وتظرر باإلجمالي حتل لو كان الرام  الصافي فقط هو الذي تد  التمويل واا

ية ألغراض إدارأ فع ا، وبعض المثسسات تد تختار صرف النظر عن تدفقات الفوا،د النقد هإستامار يعاد 
المخاطر ألنرا تد تستخدم لمتصاص النفقات التش يلية وأية مبالغ تتبقل بعد ذل  هي ليست مرمة بما 

 يكفي للتأاير علل ترارات إدارأ المخاطر.
ات ذات السعر المت ير في كل فترأ يتم لتزاميتم تعديل توتعات التدفق النقدي لتشمل أرصدأ األصول واإل (1)

ات ذات السعر المت ير، والمبالغ األساسية لرذه األصول لتزامير أرصدأ هذه األصول واإلفيرا إعادأ تسع
ات ل يتم دفعرا في الواتع وهي لذل  ل تنت  تدفقاا نقدياا، وعلل كل حال بما أن الفوا،د علل المبالغ لتزامواإل

مبالغ األساسية تعرض األساسية تحتس  كل فترأ علل أساس سعر الفا،دأ السا،د في حينه فتن هذه ال
 ها أو أعيد تمويلرا.إستامار المثسسة لنفس مخاطر أسعار الفا،دأ كما لو كانت تدفقات نقدية أعيد 

عادأ التسعير والتي يتم التعرف عليرا خ ل الفترأ تمال المبالغ  (4) إن المخاطر المتوتعة للتدفقات النقدية واا
ها أو يعاد تسعيرها والتدفقات النقدية الصادرأ التي ستامار إاألساسية للتدفقات النقدية الواردأ التي سيعاد 

سيعاد تمويلرا أو يعاد تسعيرها وذل  بأسعار فا،دأ السوق التي تكون سارية عند تحقق تل  العمليات 
 المتوتعة.

عادأ التسعير هي الفرق بين مخاطر التدفقات النقدية الواردأ وااع (5) ادأ إن المخاطر الصافية للتدفقات النقدية واا
عادأ التسعير لإل ات، وجاء في الماال اإليضاحي أن لتزامالتسعير لألصول ومخاطر التدفقات النقدية واا

المشروع معرض لنخفاض أسعار الفا،دأ ألن المخاطر المتعلقة باألصول تفوق المخاطر المتعلقة 
ره بسعر الفا،دأ الجاري ول يوجد أو يعاد تسعي هإستامار والمبلغ الزا،د )أي القيمة الصافية( يعاد  اتلتزامباإل

 تقاص إلعادأ التمويل أو إعادأ التسعير مع التدفقات الصادرأ.
 
 

الطل  غير الخاضعة للفا،دأ مساوية من  تحت ي حظ أن بعض البنو  تعتبر جزءاا من أصولرا من ودا،ع
مخاطر أسعار فا،دأ للتدفق النقدي لديونرا الطويلة اآلجل، علل كل فتن هذه الودا،ع ل تخلق  تتصاديةالناحية اإل

 ولذل  فري مستاناأ من هذا التحليل لألغراض المحاسبية.
 

يوفر فقط نقطة بداية لتقييم مخاطر أسعار  بالتدفقات النقدية الصافية ومخاطر إعادأ التسعيرالخاص  9الجدول 
 1لقا،مة وهي مبينة في الجدول رتم والتحليل الكامل يشمل أوضاع التحوط ا .فا،دأ التدفق ولتعديل مراكز التحوط

وهو يقارن مخاطر التدفقات النقدية الصافية  .بتحليل مخاطر التدفقات النقدية الصافية ومراكز التحوطالخاص 
( 6الجدول )، مع أوضاع التحوط الحالية التي يمكن استخ صرا من (9الجدول )المتوتعة لكل فترأ كما هي في 

 إذا كان يج  إجراء تعديل علل ع تة التحوط. ويوفر األساس للتفكير فيما
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 الش اطر الصاقية الشتقق ة قنشاطات التلقط تلطيا – 0الادقا 
 6-س الفترات الربع سنوية

 ون
 9-س
 ون

 1-س
 ون

 4-س
 ون

 5-س
 ون

 ن-س
 ون

مخاطر التدفقات النقدية الصافية 
عادأ التسعير )الجدول   (9واا

1.615 1.449 9.192 9.119 9.951 ×××× 

       الششادالت الشقاقدص ساشقا  قالقائشة:
 القيمالمستلمة اابتة والمدفوعة مت يرأ )

 الوهمية(
9.111 9.111 6.911 6.911 6.911 ×××× 

 القيمالمدفوعة اابتة والمستلمة مت يرأ )
 الوهمية(

-
6.111 

-
6.111 

-511 -511 -511 ×××× 
 

المخاطرأ الصافية بعد المبادلت 
 ابقاا الموجودأ س

9.615 9.449 6.192 6.119 6.551 ×××× 

لشطيات ت ديا أقضا  التلقط 
 القائشة:
مستلمة اابتة مدفوعة  6المبادلة 

 سنوات( 61مت يرأ )القيمة الوهمية، 

 
9.111 

 
9.111 

 
9.111 

 
9.111 

 
9.111 

 
×××× 

مدفوعة اابتة مستلمة  9المبادلة 
 سنوات( 1مت يرأ )القيمة الوهمية، 

  -
6.111 

-
6.111 

-
6.111 

×××× 

 ××××      س …مبادلت 

مخاطر التدفقات النقدية وااعادأ 
 التسعير ال ير متحوط لرا

615 449 192 119 551 ×××× 

 

المبالغ الوهمية لمبادلت أسعار الفا،دأ القا،مة بتاري  التحليل تدخل في كل من الفترات التي تكون فيرا 
يا تأاير مبادلت أسعار الفا،دأ القا،مة علل مخاطر التدفق النقدي مبادلت أسعار الفا،دأ تا،مة لتوض

 الفا،دأالتي تم التعرف عليرا، وتدخل المبالغ الوهمية لمبادلت أسعار الفا،دأ القا،مة في كل فترأ ألن 
تحتس  علل المبالغ الوهمية كل فترأ واألجزاء ذات سعر الفا،دأ المت ير من المبادلت القا،مة يعاد 

ن المبالغ الوهمية تخلق مخاطر ألسعار الفا،دأ التي هي تس عيرها بأسعار السوق الجارية في كل فترأ، واا
 ات ذات السعر المت ير.لتزاممماالة لألرصدأ األساسية لألصول ذات السعر المت ير واإل

 

لمدة الذي تكون فيتم تقييمرا لتحديد ا عتبارإلأما المخاطر التي تتبقل بعد أخذ األوضاع القا،مة بعين ا
ن الجزء األسفل من الجدول رتم ) ( يبين بداية الفترأ 1فيه تعدي ت أوضاع التحوط القا،مة ضرورية، واا

عمليات مبادلت أسعار الفا،دأ لتحقيق المزيد من التخفيض للمخاطر الصافية لتكون  إستخدام 6س
 ي يتبعرا المشروع.ضمن المستويات المقبولة المقررأ بموج  سياسة إدارأ المخاطر الت

 

وي حظ أنه في اإليضاح لم يتم حذف كامل خطر التدفق النقدي، والعديد من المثسسات المالية ل 
 تحذف الخطر بالكامل ولكنرا تخفضه إلل الحدود المحتملة.

 

أنواع متعددأ من األدوات المشتقة إلدارأ مخاطر تعرض التدفق النقدي لمخاطر أسعار  إستخدامويمكن 
(، وعلل كل حال، ول ايات 9،دأ المعرفة في جدول التدفقات النقدية الصافية المتوتعة )الجدول رتم الفا

كما يفترض أيضاا  .هذا اإليضاح، يفترض أن مبادلت أسعار الفا،دأ تستخدم لجميع النشاطات التحوطية
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يدأ بخصا،ص عا،د أنه في الفترات التي يتم خ لرا إنقاص مبادلت أسعار الفا،دأ تضاف مبادلة جد
 معاكسة إلل المحفظة بدلا من إنراء بعض مراكز مبادلت أسعار الفا،دأ القا،مة.

 

)وهي مبادلة أسعار فا،دأ مستلمة اابتة ومدفوعة  6أع ه، المبادلة 1تضمنه الجدول  وفي اإليضاح الذي
سنوات  61ترا وحيث أن مد .9، س 6مت يرأ( تستعمل لتخفيض المخاطر الصافية في الفترتين س 

 لرا علل أنكما . التي يتم التعرف عليرا في فترات مستقبلية غير المذكورأ فري أيضاا تخفض المخاطر
 9أما المبادلة  .5إلل س 1حال التأاير المتمال في خلق مركز تحوط فا،ض في الفترات من س كل

 يرأ فري تستخدم لتخفيض المبلغ وهي مبادلة آجلة وهي مبادلة أسعار فا،دأ المدفوعة اابتة والمستلمة مت
 5إلل س 1الوهمي لمبادلت أسعار الفا،دأ المستلمة اابتة والمدفوعة مت يرأ وذل  في الفترات من س

 وبالتالي تخفيض مراكز التحوط الفا،ضة.
 

نه يلزم تعديل واحد فقط للوضع التحوطي أوي حظ أيضاا أنه في حالت عديدأ ل يلزم أي تعديل أو 
وعلل كل حال، في الحالت التي تكون فيرا إمكانية . وذل  للوصول بالمخاطر إلل الحد المقبولالقا،م 

تحمل المخاطر منخفضة جداا حس  سياسة إدارأ المخاطر للمشروع،تكون هنا  حاجة لعدد أكبر من 
 التعدي ت علل األوضاع التحوطية خ ل فترأ التوتع وذل  لتحقيق المزيد من التخفيض للمخاطر

 المتبقية. 
 

والل المدة الذي تكون فيه بعض مبادلت أسعار الفا،دأ تحقق التقاص التام مع مبادلت أسعار الفا،دأ 
فتنه ليس من الضروري إدخالرا في ع تة تحوط مخصصة  ،األخرة التي تم إنشاثها ألغراض التحوط

كأدوات تحوط )عند  فرذه األوضاع التقاصية يمكن ربطرا وتخصيصرا .ألغراض محاسبة التحوط
عادأ تصنيفرا لألغراض المحاسبية من محفظة التحوط إلل محفظة المتاجرأ وهذا األسلو   .اللزوم( واا

 تحوطيهيحد من المدة الذي يج  أن يستمر فيه تخصيص ومتابعة المبادلت اإلجمالية في ع تة 
ار الفا،دأ المدفوعة اابتة من مبادلت أسع 511وألغراض هذا اإليضاح يفترض أن  .ألغراض محاسبية

من مبادلت أسعار الفا،دأ المستلمة الاابتة والمدفوعة  511والمستلمة مت يرأ تحقق التقاص تماماا مع 
ويتم إل اء تخصيصرا كأدوات تحوط ويعاد  5إلل س 6والفترات من س 6مت يرأ في بداية الفترأ س
 .تصنيفرا في حسا  المتاجرأ

 

لتقاصية، فتن المتبقي من مراكز مبادلت أسعار الفا،دأ اإلجمالية من الجدول و بعد عكس هذه المراكز ا
 التالي: 4يوضحرا الجدول رتم  1رتم 

 

 كتحوطات المصنفةأسعار الفا،دأ  مبادلت – 4الجدول 
 

 6س الفترات الربع سنوية
 ون

 9س
 ون

 1س
 ون

 4س
 ون

 5س
 ون

  1س
 ون

المستلمة اابتة والمدفوعة مت يرأ 
 الوهمية()المبالغ 

1.511 1.511 9.111 9.111 9.111 ×××× 

المدفوعة اابتة والمستلمة مت يرأ 
 )المبالغ الوهمية(

(511) (511) (6.111) (6.111) (6.111) ×××× 

 ×××× 6.111 6.111 6.111 1.111 1.111 مراكز المبادلة القا،مة الصافية
 

تحقق التقاص  4-فيرا في بداية الفترأ سالتي تم الدخول  9ول رض اإليضاحات يفترض أن المبادلة 
 كأداأ تحوط. تصنيفراها كتحوط ولذل  يستمر إعتبار جز،ياا فقط مع مبادلة أخرة يجري 
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 ات محاسبة التحوطإعتبار 
 الع تة التحوطية تصنيفإيضاح 

 

عتبار و  تتصاديةات اإلعتبار إلإن المناتشة واإليضاحات حتل اآلن تد سلطت الضوء علل ا المخاطر  ات إدارأاا
المتعلقة بالتعرف علل المخاطر في الفترات المستقبلية ومواجرة تل  المخاطر من خ ل مبادلت أسعار 

ن هذه النشاطات تشكل األساس  .الفا،دأ  ع تة تحوط لألغراض المحاسبية. لتصنيفواا
 

علل ع تات التحوط تركز بصفة ر،يسية  92واألمالة الواردأ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
التي تتضمن بنداا واحداا متحوطاا له وأداأ تحوط واحدأ، ولكن يوجد فقط القليل من البحث واإلرشادات المتعلقة 

وفي هذا  .عندما يتم التعامل مع المخاطرأ علل أساس مركزي لمحفظة التدفق النقدي تحوطبع تات 
التي تتضمن عنصر المخاطرأ في محفظة تشتمل  اإليضاح تستخدم المبادئ العامة علل ع تات التحوط
 علل مخاطر عديدأ ناتجة عن عمليات أو مراكز عديدأ.

 

ضروري لتحقيق محاسبة التحوط فتن األسلو  الذي يجري به وصف التحوط يثار  التصنيفوفي حين أن 
يكون فيه نظام  أيضاا علل المدة الذي تعتبر فيه ع تة التحوط فاعلة لألغراض المحاسبية والمدة الذي

. المشروع الحالي الخاص بتدارأ المخاطر بحاجة إلل تعديل لتتبع النشاطات التحوطية ألغراض محاسبية
ع تة تحوط بطريقة تتحاشل الت ييرات غير ال زمة لألنظمة وذل   بتصنيففقد يرغ  المشروع  ،وبالتالي

نظام إدارأ المخاطر وتتجن  عمليات إمسا  من المعلومات التي سبق توفيرها من تبل  الستفادأمن خ ل 
ع تات التحوط يمكن للمشروع أن يفكر في المدة الذي  تصنيفالدفاتر والمتابعة غير الضرورية، وعند 

 البديلة.  التصنيفاتيمكن عنده التعرف علل عدم الفاعلية ألغراض محاسبية بموج  
 

ع تة التحوط، وهذه أوضحت ونوتشت هنا من  تصنيفهنال  العديد من األمور التي يج  تحديدها عند 
منظور تحوط مخاطر أسعار الفا،دأ المرتبطة بالتدفقات النقدية الواردأ، ولكن اإلرشادات يمكن أيضاا تطبيقرا 

 تصنيف ع تة التحوط العامة 5ويوضا الجدول  .علل تحوط المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية الصادرأ
 والتي يجري التحوط لرا بمبادلت أسعار الفا،دأ. 9المعرفة في الجدول  امارستجزء مخاطر إعادأ اإل

 

 التحوط العامة ع تة – 5الجدول 
 

 6-س الفترات الربع سنوية
 ون

 9-س
 ون

 1-س
 ون

 4-س
 ون

 5-س
 ون

 .ن…
 ون

مخاطر إعادأ تسعير التدفقات 
 (9النقدية الواردأ )الجدول 

64.611 69.182 66.181 2.111 2.412 ×××× 

المبادلت المستلمة اابتة 
 (4والمدفوعة مت يرأ )الجدول 

1.511 1.511 9.111 9.111 9.111 ×××× 

النسبة الم،وية للمخاطر 
 المتحوط لرا

94.8% 91.1% 91.6% 91.8% 98.1% ×××× 

 

لمة النسبة بين المبلغ الوهمي للمبادلت )المست أنراالنسبة الم،وية لمخاطر التحوط علل  احتسبتوتد 
توجد  5وي حظ أنه في الجدول  .اابتة والمدفوعة مت يرأ( القا،مة مقسومة علل المخاطر اإلجمالية

المتوتعة في كل فترأ بما يزيد عن الحاجة للتقاص مع  ستامارمستويات كافية من عمليات إعادأ اإل
المحاسبي القاضي بان  القيمة الوهمية للمبادلة المستلمة اابتة والمدفوعة مت يرأ وبما يفي بالمتطل 

 العملية المتوتعة هي محتملة التحقق.
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علل كل حال كيف أن مبادلت أسعار الفا،دأ تتصل تحديداا  ،نه ليس من الواضا بنفس القدرأو 
علل إنرا متحوط لرا وكيف أن مبادلت أسعار الفا،دأ فاعلة في  المصنفةبمخاطر فوا،د التدفق النقدي 
ع تة التحوط  1األكار تحديداا فرو موضا في الجدول رتم  التصنيفتخفيض هذه المخاطر، أما 

األكار تعقيداا للتحوط من  المحدد التصنيففرو يوفر وسيلة ذات معنل لتصوير . الوارد أدناه المحددأ
خ ل التركيز علل هدف التحوط للتخلص من تابلية ت ير وتفاوت التدفق النقدي المرتبطة بالت يرات 

سعار الفا،دأ والحصول علل سعر فا،دأ يعادل السعر الاابت المتأصل في الريكل الزمني المستقبلية أل
 ألسعار الفا،دأ عند بداية التحوط.

 

عادأ تسعير األصول يحتس  من  إستامارإن سعر الفا،دأ المتوتع من إعادأ  التدفقات النقدية الواردأ واا
الكشف اإلجمالي  ،علل سبيل الماال .اآلجل للفترأ خ ل ضر  المبالغ اإلجمالية المكشوفة بسعر الفا،دأ

وهو  5سإلل  9سيضر  في سعر الفا،دأ اآلجل للفترات من  64.611والبالغ  9سللفترأ رتم 
علل التوالي لحتسا  الفوا،د المتوتعة لتل  الفترات الربع  %1.95و %1.51و %1.11و 5.51%

ويتم احتسا  الفا،دأ المتوتعة المتحوط لرا بضر   .سنوية علل أسعار الريكل الحالي ألسعار الفا،دأ
 الفا،دأ المتوتعة لفترأ الشرور الا اة المعنية بالنسبة الم،وية للمخاطر المتحوط لرا. 

 
 لالقة التلقط الشلدد 0الادقا 

 الجدول الزمني ألسعار الفا،دأ                
 الفترأ الفصلية 
 األسعار الفورية 
 األسعار اآلجلة

 ن 5× 4× 1× 9× 6×
5.11% 5.95% 5.51% 5.15% 1.15% %××.× 
5.11% 5.51% 1.11% 1.51% 1.95% %××.× 
 مخاطر التدفق النقدي ومبالغ الفا،دأ المتوتعة 

فترأ 
إعادأ 
 التسعير

الوتت 
لتوتع 
 المعاملة

إجمالي 
المبالغ 
 المعرضة

 الفا،دأ المتوتعة 

 وحدأ عملة  وحدأ عملة  وحدأ عملة  وحدأ عملة  وحدأ عملة  وحدأ عملة    

 64.611 شرور 1 9
 

021 969 992 951  
 ××× 911 911 021   69.182 شرور 1 1
 ××× 969 021    66.181 شرور 2 4
 ××× 070     2.111 شرر  69 5
 ×××      2.412 شرر  65 1

 ××.×% %91.8 %91.6 %91.1 %94.8 السابقة ( في الفترأ 5النسبة المحوطة )الجدول 
 المتوتعة المتحوط لرا 48 59 44 42 ×××

أسعار الفا،دأ اآلجلة تحتس  من أسعار الفا،دأ الفورية وتم تدويرها ألغراض العرض، والعمليات الحسابية )أ( 
س  ام يتم تدويره ألغراض علل أساس سعر الفا،دأ اآلجل المحت المبينة علل أسعار الفا،دأ اآلجلة تتم بناءاا 

 العرض.
 

جل ذي سعر فا،دأ اابت ألفي دين طويل ا هإستامار ول يرم إذا كان المبلغ اإلجمالي المكشوف تد أعيد 
جل يتم تدويره في كل فترأ لحقة، فخطر التعرض للت ير ألأو ذي سعر فا،دأ مت ير، أو في دين تصير ا

 هإستامار تد أعيد  64.611إذا كان مبلغ أل  ،سبيل الماال علل .في سعر الفا،دأ اآلجل يكون هو نفسه
ن الفا،دأ  .%5.15بفا،دأ تبلغ  هإستامار لمدأ ستة شرور فتنه يعاد  9بسعر فا،دأ اابت في بداية الفترأ  واا

وذل  يعادل  %1البال ة  1وللفترأ  %5.51والبال ة  9المتوتعة تبنل علل أسعار الفا،دأ اآلجلة للفترأ 
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للشرور الستة  9وهو السعر الفوري للفترأ  1.5( أس 6.111 × 6.155) %5.51ياا يبلغ سعراا وسط
 القادمة.

 

التدفقات النقدية الواردأ أو إعادأ تسعير المبلغ  إستامارفتن الفا،دأ المتوتعة من إعادأ  ،وعلل كل حال
ن  .متحوط لرا أنرا علل تصنيفرااإلجمالي ألول فترأ ا اة شرور بعد تحقق العملية المتوتعة يتم  واا
أما الكشف الخاص بالفترات ال حقة  .الفا،دأ المتوتعة الجاري التحوط لرا هي المتمالة بالخانات المظللة

فتن جزء خط سعر الفا،دأ الذي يجري التحوط له هو السعر اآلجل  ،وفي الماال .ف  يتم التحوط له
وط واحتسا  عدم فاعلية التحوط الفعلي علل ، ومن أجل تقييم فاعلية التح9للفترأ  %5.51البالغ 

المعلومات الخاصة بالتدفقات النقدية الواردأ المتحوط لرا والمبينة  إستخدامأساس مستمر، يمكن للمشروع 
الماال في  ،للتدفقات النقدية الواردأ من الفوا،د )علل سبيل المتوتعةومقارنترا بالتقديرات  1في الجدول 

المتوتعة الواردأ من الفوا،د تزيد عن  (، وطالما كانت التدفقات النقدية9م جدول مشابه للجدول رت
يمكن للمشروع مقارنة الت ير المتراكم في القيمة  .المتحوط له من التدفقات النقدية الواردأ من الفوا،د

التحوط لحتسا  العادلة للتدفقات النقدية الواردأ المتحوط لرا مع الت ير المتراكم في القيمة العادلة ألداأ 
وتقاس بمقارنة الت ير المتراكم في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المتوتعة من  .الفاعلية الحقيقية للتحوط

الفوا،د )إلل المدة الذي تكون فيه أتل من التدفقات النقدية المتحوط لرا( مع الت ير المتراكم في القيمة 
 العادلة ألداأ التحوط.

 

 التحوطع تة  تصنيفوصف 
ع تة التحوط والتي تثدي إلل  تصنيفكما ذكر سابقاا، يوجد العديد من األمور التي يج  تحديدها في 

به لألغراض المحاسبية  عترافولكنرا ضرورية للحد من عدم الفاعلية الواج  اإل التصنيفتعقيد 
مسا  الدفاتر بشكل أكمل  التصنيفيصف والماال التالي  .ولتجن  الت ييرات غير ال زمة في األنظمة واا

 والتي لم تظرر في اإليضاحات السابقة. للتصنيفويتعرف علل النواحي اإلضافية 
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 التصنيفش اا لطي 
 الهدف شا التلقط

هو إزالة خطر تقلبات أسعار الفا،دأ خ ل مدأ التحوط التي هي عمر مبادلة أسعار الفا،دأ،  التصنيفإن الردف من 
 فا،دأ اابت خ ل هذه الفترأ يعادل سعر الفا،دأ الاابت لمبادلة أسعار الفا،دأ. والحصول فعلياا علل سعر

 

 نوع التحوط
 تحوط التدفق النقدي

 أداأ التحوط
كأداأ تحوط، وهي تحوط لتعرض التدفقات  تصنيفراإن مبادلت أسعار الفا،دأ المستلمة اابتة والمدفوعة مت يرأ يتم 

 .النقدية لمخاطر أسعار الفا،دأ
 

 -شرور من التدفقات النقدية للفوا،د والناتجة من: 1ل عملية إعادأ تسعير للمبادلة تحقق التحوط لفترأ ك
 5المتوتع أو إعادأ تسعير المبالغ األساسية المبينة في الجدول  ستامارإعادأ اإل. 

 المبادلة طيلة مدأ ات أو عمليات إعادأ التسعير غير المرتبطة والتي تحصل بعد تواري  إعادأ تسعير ستامار اإل
 عمرها ويدخل فيرا مقترضون أو مقرضون آخرون.

 

 عام-البند المتحوط له
أو إعادأ  إستامارالبند المتحوط له هو جزء من التدفقات النقدية الواردأ اإلجمالية من الفوا،د التي ستتحقق من إعادأ 

وأن  .خ ل الفترات الواردأ في ذل  الجدول والمتوتع تحققرا 5تسعير التدفقات النقدية المعروضة في الجدول رتم 
 الجزء الجاري التحوط له من التدفقات النقدية من الفوا،د له ا ث عناصر:

 المبلغ األساسي )رأس المال( الذي يثدي إلل ارتفاع التدفقات النقدية للفوا،د والفترأ التي يحصل خ لرا،  
 

 ش اا لطي التصنيف 
 عنصر سعر الفا،دأ، و 
  الزمني أو الفترأ التي ي طيرا التحوط.العنصر 
 

 عنصر المبلغ األساسي )رأس المال( -البند المتحوط له
إن جزء التدفقات النقدية للفوا،د والذي يجري التحوط له هو المبلغ المتأتي من أول جزء من المبالغ األساسية الجاري 

 ها أو إعادأ تسعيرها في كل فترأ:إستامار 
 مبالغ الوهمية لمبادلت أسعار الفا،دأ المستلمة اابتة والمدفوعة مت يرأ والمخصصة والذي يساوي مجموع ال

 ، وأو التسعير ستاماركأدوات تحوط وتكون تا،مة في الفترأ التي يعاد فيرا اإل

  ها بتاري  أو بعد إستامار والذي يقابل المبالغ األساسية األولل لمخاطر التدفق النقدي التي تستامر أو يعاد
 لت أسعار الفا،دأ.مباد

 

 عنصر سعر الفا،دأ-البند المتحوط له
 -إن الجزء الجاري التحوط له من ت ير أسعار الفا،دأ هو الت ير في:

  الجزء الدا،ن من سعر الفا،دأ التي تدفع علل المبلغ األساسي المستامر أو المعاد تسعيره والمساوي للخطر
الذي يساوي هام   ستاماروهو الجزء من سعر الفا،دأ عند اإل في مبادلة أسعار الفا،دأ، الضمنيي ،تماناإل

  ، والفا،دأ في مبادلة أسعار الفا،دأ مال سعر الفا،دأ بين البنو 

 .عنصر منحنل العا،د ألسعار الفا،دأ المساوي لفترأ إعادأ التسعير لمبادلة أسعار الفا،دأ المخصصة كأداأ تحوط 
 

 مدأ التحوط -البند المتحوط له
 ترأ التعرض لت يرات أسعار الفا،دأ علل جزء مخاطر التدفق النقدي الجاري التحوط لرا هي:إن ف
  الفترأ من تاري  التخصيص إلل تاري  إعادأ تسعير مبادلة أسعار الفا،دأ التي تحصل خ ل الفترأ الربع سنوية

 ،التي تتحقق فيرا العملية المتوتعة وليس تبل ذل 

 د تحقق العملية المتوتعة والمساوية لمدأ إعادأ تسعير مبادلة أسعار الفا،دأ.يسري مفعولرا للفترأ ما بع 
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 .منفرد طيلة مدأ وجوده ستامارأن المبادلت ل تتحوط لمخاطر التدفق النقدي إل عترافمن المرم اإل
ة ات المختلفة للمبالغ األساسيستامار فالمبادلت تخصص للتحوط ألخطار التدفق النقدي الناتجة عن اإل

والمبادلت  .وعمليات إعادأ التسعير التي تحصل خ ل كل فترأ إعادأ تسعير للمبادلت لكامل مدترا
وهي تتحوط ألار  .ستامارتتحوط فقط للفوا،د المتراكمة التي تحصل في الفترأ األولل التالية إلعادأ اإل
أما  .إعادأ تسعير المبادلة التدفقات النقدية النات  من ت يرات أسعار الفا،دأ التي تحصل حتل تاري 

التدفقات النقدية  إستامارالتعرض للت يرات في األسعار للفترأ من إعادأ تسعير المبادلة إلل تاري  إعادأ 
وعند  .الواردأ أو إعادأ تسعير األصول ذات الفا،دأ المت يرأ والمتحوط لرما فرو تعرض غير متحوط له

علل المبادلة إلل تاري  إعادأ التسعير التالي وتحديد تراكم  إعادأ تسعير المبادلة يابت سعر الفا،دأ
تسديدات المبادلة الصافية، وأي ت ير في أسعار الفا،دأ بعد ذل  التاري  إذا كان يثار علل التدفقات 

 النقدية الواردأ من الفوا،د ل يعود متحوطاا له لألغراض المحاسبية.
 

 التصنيفأهداف 
 ات األنظمةإعتبار 
مسا  الدفاتر من خ ل  ست ناءاليمكن  كل إعادأ تسعير  تصنيفعن تدر كبير من متطلبات المتابعة واا

للتدفقات  ستامارتحوط لمخاطرأ التدفق النقدي من عمليات إعادأ اإل أنرالمبادلة أسعار الفا،دأ علل 
عادأ تسعير األصول ذات الفا،دأ المت يرأ لجزء فقط من عمر األصول وسيكون  .المعنية النقدية الواردأ واا

مسا  الدفاتر لو أن المبادلت عوضاا عن ذل   كتحوط  صنفتهنا  تدر كبير ضروري من المتابعة واا
عادأ تسعير األصول ذات الفا،دأ ستامار لخطر التدفق النقدي من اإل ات المتوتعة للمبالغ األساسية واا

 المت يرأ وذل  لكامل عمر هذه األصول.
 

حااادوث العملياااات  بصاااافي األصاااول/ حقاااوق الملكياااة بعاااد عتااارافاإليتجنااا   التصااانيفالناااوع مااان  اإن هاااذ
مخااطر  مان ( ألن جازء92من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاام  612و 618 تينالمتوتعة )الفقر 

معااد تصانيفه مان حقاوق الملكياة للاربا أو التدفق النقدي الجااري التحاوط لاه هاو ذلا  الجازء الاذي سايكون 
فتاارأ التاليااة مباشاارأ للعمليااات المتوتعااة والتااي تقاباال التسااديدات الدوريااة النقديااة الصااافية علاال فااي الالخسااارأ 
أمااا لااو كااان التحااوط سااي طي كاماال عماار األصااول الجاااري تملكرااا فساايكون ماان الضااروري ربااط  .المبادلااة

ذا كاناات العمليااة المتوتعااة هااي حياااز  .الجاااري تملكااه األصاالمبادلااة أسااعار فا،اادأ محااددأ مااع  أ أداأ ذات واا
سااعر فا،اادأ ااباات، فااتن القيمااة العادلااة للمبادلااة التااي حققاات التحااوط لتلاا  العمليااة ساايتم إعااادأ تصاانيفرا ماان 

. عند،اااذ ل باااد مااان إل ااااء تمااات حيازتاااه الاااذي األصاااللتعاااديل أسااااس  الااال الاااربا والخساااارأ حقاااوق الملكياااة
ذا كانت معامل ة التنبث هي شراء أصال مت يار الساعر، المبادلة أو إعادأ تعيينرا في ع تة تحوط أخرة. واا

فااتن المبادلااة تسااتمر فااي ع تااة التحااوط ولكاان ل بااد ماان تتبعرااا بااأار رجعااي وصااول إلاال األصاال الااذي تاام 
فاي حساا  الفاا،ض أو العجاز عناد عملياة البياع ال حقاة  به في صافي األصول/ حقوق الملكياة عترافاإل

 لألصل. 
 

ذا كانت العملية المتوتعة وسيلزم عند،ذ إنراء المبادلة أو إعا دأ تخصيصرا في ع تة تحوط أخرة، واا
ذا فا،دأ مت يرأ، فتن المبادلة سوف تستمر في ع تة التحوط ولكن سيلزم تتبعرا  أصلهي حيازأ 

رجاعرا إلل  صافي تمت حيازترا بحيث أن أية مبالغ تيمة عادلة للمبادلة اعترف برا في  الذي األصلواا
برا في  يتم إعادأ تصنيفه من حقوق الملكية إلل الفا،ض أو العجزسوف  ةاألصول/ حقوق الملكي

 ذا الفا،دأ المت يرأ. األصلاإليرادات عند بيع 
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 إستاماريتيا أيضاا تدرا كبيراا من المرونة في اتخاذ ترار حول كيفية إعادأ  التصنيفوهذا النوع من 
حوط لرا تعود فقط لفترأ واحدأ تقابل فترأ إعادأ فحيث أن المخاطرأ المت .التدفقات النقدية عند تحققرا
كأداأ تحوط، فتنه ليس من الضروري أن يتم بتاري  التخصيص  المصنفةتسعير مبادلة أسعار الفا،دأ 

ها في أصول ذات سعر فا،دأ اابت أو سعر فا،دأ إستامار تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية سيعاد 
 ستتم حيازته. الذي لألصلصيص تحديد العمر الزمني مت ير أو أن يتم عند إجراء التخ

 

 ات الفاعليةإعتبار 
جزء محدد من مخاطر تدفق نقدي  تصنيفإن عدم الفاعلية يمكن تخفيضه تخفيضاا كبيراا من خ ل 

 علل أنه متحوط له.
 وتع بين مبادلة أسعار الفا،دأ والتدفق النقدي المت ية،تمانعدم الفاعلية النات  من الفروتات اإل

مخاطرأ التدفق النقدي المتحوط له علل إنرا المخاطرأ  تصنيفوالمتحوط له يمكن إزالته من خ ل 
التي تعزة إلل الت يرات في أسعار الفا،دأ المقابلة لألسعار الكامنة في المبادلة، مال منحنل 

من أن تعتبر  مان،توهذا النوع من التحوط يمنع الت يرات الناتجة من ت يرات هوام  اإل .األسعار أأ
 عدم الفاعلية.

  عدم الفاعلية النات  عن الفروتات الزمنية بين مبادلة أسعار الفا،دأ والتدفق النقدي المتوتع المتحوط
مخاطرأ أسعار الفا،دأ الجاري التحوط لرا علل إنرا مخاطرأ تتعلق  تصنيفله تتم إزالته من خ ل 

ل للفترأ التي تتم فيرا إعادأ تسعير الجزء ذي الفا،دأ بالت يرات في الجزء من منحنل العا،د المقاب
 المت يرأ من مبادلة أسعار الفا،دأ. 

 الفا،اادأ التااي تحااادث بااين تاااري  إعااادأ تساااعير  سااعرت يااارات  يااتم إزالااة عاادم الفعالياااة الااذي ُيعاازة إلاال
لفتاارأ ماان ا عاادم تحااويط تلاا  ببساااطة ماان خاا لالمتنبااأ برااا  معااام تالفا،اادأ و تاااري  ال سااعر تبااادلت
إن الفترأ التاي تبادأ مان إعاادأ تساعير التباادل وحادوث المعاام ت المتنباأ براا فاي الفتارأ مباشارأ الوتت. 

ياثدي إلال عادم الفرق بين التاواري  ل  فتنولرذا،  بعد إعادأ تسعير التبادل هي ببساطة غير محوطة.
 .فعالية

 

 ات المحاسبيةعتبار إلا

تل  اإلمكانية مبنية علل العديد  المنرجية الموصوفة هنا تستخدامط بإن إمكانية التأهل لمحاسبة التحو 
وأن  .وعلل الت يرات المتعلقة بمتطلباترا 92من النصوص في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بعض النصوص والت يرات الر،يسية التي توفر األساس لمحاسبة التحوط تد تم وصفرا في اإلجابة علل 
. ات محاسبة التحوط عندما تعال  مخاطر سعر الفا،دأ علل أساس صافتعتبار المتعلق ب 1.9و.السثال 

 . وبعض النصوص والتفسيرات اإلضافية والمثيدأ هي موضحة فيما يلي
 

 التحوط لجزء من التعرض للمخاطر
التدفقات  إستامارإن المقدرأ علل التعرف والتحوط لجزء فقط من مخاطر التدفق النقدي النات  من إعادأ 

من معيار المحاسبة  21النقدية أو إعادأ تسعير األدوات ذات سعر الفا،دأ المت ير تستند إلل الفقرأ 
 المسألة ) ( والسثال 1.9و.كما هي مفسرأ في اإلجابات علل السثال  92الدولي في القطاع العام 

 .بالتحوط لجزء من المدأ الزمنيةالمتعلقين  9.61و.
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 تعددأ بأداأ منفردأالتحوط لمخاطر م
 

إن المقدرأ علل تخصيص مبادلة أسعار فا،دأ واحدأ كتحوط لتعرض التدفق النقدي لمخاطر أسعار 
للتدفقات النقدية الواردأ أو عمليات إعادأ تسعير لألصول  إستامارالفا،دأ الناتجة من عدأ عمليات إعادأ 

من معيار المحاسبة  85ستند إلل الفقرأ ذات سعر الفا،دأ المت ير والتي تحصل عبر عمر المبادلة ت
المتعلق بالتحوط ألكار  6.69و.كما هي مفسرأ في اإلجابة علل السثال  92الدولي في القطاع العام 
 .من نوع واحد من المخاطر

 

 التحوط لمخاطر متماالة في محفظة
 

دفقات النقدية لمخاطر إن المقدرأ علل تحديد العملية المتوتعة الجاري التحوط لرا كجزء من تعرض الت
العمر المتوتع  التصنيفالذي ينت  دفعات الفا،دأ دون أن يحدد  ستامارأسعار الفا،دأ لجزء من مدأ اإل

 1.9و.لألداأ وما إذا كانت تعطي فا،دأ اابتة أم مت يرأ تل  المقدرأ مثسسة في اإلجابة علل السثال 
ليس من الضروري أن تكون لرا نفس التعرض والتي تنص علل أن البنود في المحفظة (، 6المسألة )

البنود علل إنرا تصنيف  جلرا يتمأاإلجمالي للمخاطر شريطة أن تشتر  في نفس المخاطر التي من 
 متحوط لرا. 

 

 إنراء التحوطات
 

أو إعاادأ تساعير تحصال  ساتامارالعملية المتوتعة ) مخاطر التدفق النقدي إل تصنيفإن القدرأ علل إل اء 
مان معياار المحاسابة الادولي  669  إعادأ تسعير المبادلة( كبند متحوط له تد عالجترا الفقرأ رتام بعد تاري

فبينما أن جزءاا من العملية المتوتعاة ل يعاود متحوطااا لاه . المتعلقة بتنراء التحوطات 92في القطاع العام 
متبقياة فاي السلسالة التاي لام تحصال فتن مبادلة أسعار الفا،دأ ل يتم إل اثها وتظل كاأداأ تحاوط للعملياات ال

نفتاارض أن مبادلااة أسااعار فا،اادأ بقااي ماان ماادترا ساانة واحاادأ وخصصاات للتحااوط  ،علاال ساابيل الماااال. بعااد
التالياااة  ساااتامارفاااتن إعاااادأ اإل .التااادفقات النقدياااة إساااتامارلسلسااالة مااان اااا ث عملياااات رباااع سااانوية إلعاااادأ 

سااعير مبادلااة أسااعار الفا،اادأ بعااد ا اااة شاارور بسااعر وعنااد إعااادأ ت شاارور، 1للتاادفقات النقديااة تحصاال بعااد 
الفا،دأ المت ير السا،د حين،ذ فتن الجزء الاابت والجزء المت ير في مبادلاة أساعار الفا،ادأ يصابحان معاروفين 

فااتذا لاام تحصاال العمليااة المتوتعااة التاليااة إل بعااد ا اااة . ول يااوفران حمايااة تحوطيااة للشاارور الا اااة التاليااة
أيام فتن فترأ األيام العشارأ المتبقياة بعاد إعاادأ تساعير مبادلاة أساعار الفا،ادأ ل تكاون مشامولة  أشرر وعشرأ
 بالتحوط.

 

 الفائض أق ال از قآ لقد أس ار صرف شستقشطآ :شلاسشة التلقط 0.1ق.
 

صاقآ قآ شنش ص  ست شارقآ لالقة تلقط إل ،لقد صرف أاا ش صف ك داص تلقط لطي سشيا الش اا
يسش  شإطفال ال صم أق ال القص ل قد الصرف اآلاا قآ الفائض أق ال از لشر شدص ها . أانشية
 ؟ال قد

 

ل يمكاان إطفاااء العاا وأ أو الخصاام الخاااص  92معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام . بموجاا  كاا 
ن أي رباا  بياان المركاز الماالي.والمشتقات تقاس دا،ماا بالقيماة العادلاة فاي  .بعقد صرف أجل أو خساارأ واا

نتيجة لت ير القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل يادخ ن دا،مااا فاي الفاا،ض أو العجاز ماا لام ياتم تخصايص 
صاف فاي منشاأأ  ستامارعقد الصرف اآلجل وكان فاع ا كأداأ تحوط في تحوط تدفق نقدي أو كتحوط إل

وفاي تلا   قاوق الملكياة.صاافي األصاول/ ححيث يادخل الجازء الفاعال مان الفاا،ض أو العجاز فاي  ،أجنبية
إلال الفاا،ض مان الملكياة  تصانيفراياتم  صافي األصول/ حقاوق الملكياةفتن المبالغ التي تدخل في  ،الحالة

الصااافي حساابما  سااتامارأو العجااز عناادما تتحقااق التاادفقات النقديااة المتحااوط لرااا أو عنااد الااتخلص ماان اإل
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فااتن عنصاار  92الاادولي فااي القطاااع العااام  ماان معيااار المحاساابة) (  84وبموجاا  الفقاارأ  .يكااون مناسااباا 
وفاي  .مان ع تاة التحاوط المخصصاة اساتبعادهاالفا،دأ )القيمة الزمنية( للقيماة العادلاة للعقاد اآلجال يمكان 

فااتن الت يااارات فااي جااازء عنصاار الفا،ااادأ ماان القيماااة العادلااة لعقاااد الصاارف اآلجااال تاادخل فاااي  ،تلاا  الحالاااة
 الفا،ض أو العجز.

 

تلقط القيشة  -1قش يار الشلاسشة الدقلآ  92شة الدقلآ قآ القطا  ال ام ش يار الشلاس 0.5ق.
 شالتكطفة شقيشة لألصاال ادلة 

 

إذا تم التلقط لطشي  الشستقشطآ لسفينة شساطة شالتكطفة التاري ية قذلا ضد ش اطر ال شطة شا  الا 
إلادص قياع السفينة  92اقتراض لشطة أانشية، قها يتططا ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 

 ؟هق التكطفة التاري ية األصاششا ي كع التريرات قآ أس ار الصرف رغم أا أساع القياع 
 

ل يمكن أن يصنف اتتراض  ،وعلل كل حال .ففي تحوط القيمة العادلة يعاد تياس البند المتحوط له. ك 
ينة ل تتضمن أي مخاطرأ عملة أجنبية العملة األجنبية علل أنه تحوط للقيمة العادلة للسفينة ألن السف

من معيار  28فتذا توفرت شروط محاسبة التحوط الواردأ في الفقرأ . يمكن تياسرا بشكل منفصل
فتن ترض العملة األجنبية يمكن تصنيفه كتحوط تدفقات نقدية  92المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إعادأ تياس للبند المتحوط له في تحوط التدفق النقدي.وليس هنا   .للبيع المتوتع وبتل  العملة األجنبية

 

 القسم ز: أ رى
 اإلفصاح عن الت ييرات في القيمة العادلة 6ز.

 

يقضآ ش ا يكقا القياع شالقيشة ال ادلة لألصقا  92ش يار الشلاسشة الدقلآ قآ القطا  ال ام 
ات الشالية الشصنفة لطي إنها لتزاش( قاألصقا قاإل AFSالشالية الشصنفة لطي إنها شتققرص لطشي  )

قإا التريرات قآ  ،الشالآ ش صف ك داص تلقط تدقق نقد  لتزاماإل أق  األصاكا يقشا لم  .لطشتاارص
ات الشتداقلة تد ا قآ الفائض أق ال از، قالتريرات قآ القيشة ال ادلة لتزاشالقيشة ال ادلة لألصقا قاإل 

تش ا   صاقآ األصقا/ لققق الشطكيةق ال از أق قآ لألصقا الشتققرص لطشي  تد ا إشا قآ الفائض أ
الشططقشة قيشا يت طق شششالغ تريرات القيشة ال ادلة  الا الفترص  االقصالاتقشا هآ  .(AFS) لسياسة

 ؟التآ يرطيها التقرير
 

 ،اإلفصاح عن البنود الرامة لإليرادات 91 من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 91الفقرأ  تطل ت
 ، صافي األصول/ حقوق الملكيةوالنفقات والفا،ض أو العجز سواء دخلت في الفا،ض أو العجز أو في 

والنفقات والفا،ض أو العجز ناتجة عن إعادأ تياس  ،وهذا اإلفصاح يشمل بنوداا هامة من اإليرادات
مييز بين الت يرات التي العادلة مع التالقيم القيمة العادلة، لذل  يفصا المشروع عن الت يرات الرامة في 

كما يعطي تحلي ا للت يرات التي  .أدخلت في الفا،ض أو العجز والت يرات التي أدخلت في حقوق الملكية
 -تتعلق بما يلي:

صافي األصول المتوفرأ للبيع، مبينة بشكل منفصل مبلغ المكس  أو الخسارأ المعترف برا في  (أ)
الذي تم إعادأ تصنيفه من حقوق الملكية وتم  خ ل الفترأ والمبلغ األصول/ حقوق الملكية

 به في ربا أو خسارأ الفترأ كتعدي ت إعادأ التصنيف؛ و عترافاإل
ات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الفا،ض أو العجز، مبينة بشكل لتزاماألصول المالية أو اإل (ب)

( المحددأ أنرا 6ت المالية )التزاممنفصل تل  الت يرات في القيمة العادلة لألصول المالية أو اإل
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( المصنفة أنرا محتفظ برا للمتاجرأ حس  معيار المحاسبة 9المبد،ي. ) عترافكذل  عند اإل
 .92الدولي في القطاع العام 

 .أدوات التحوط (ج)
 

اإلفصاح عن مكونات الت ير في القيمة  11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ول يمنع طل تل ي
علل سبيل الماال، يمكن لبن  أن يختار  .لطريقة التي تصنف برا البنود لألغراض الداخليةالعادلة با

معيار المحاسبة الدولي في  بما يتفق معاإلفصاح بشكل منفصل عن الت ير في القيمة العادلة للمشتقات 
إدارأ إنرا للمتاجرأ ولكن البن  يصنفرا كجزء من نشاطات  عدأ أنواع علل علل 92القطاع العام 

 المخاطر خار  محفظة التداول.
 

اإلفصاااح عاان القاايم  11ماان المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة  61إضااافة إلاال ذلاا ، تتطلاا  الفقاارأ 
ات الماليااة عنااد القيمااة العادلااة ماان خاا ل الفااا،ض أو العجااز بعاارض  لتزامااالمسااجلة لألصااول الماليااة أو اإل

 ( المصنفين. 6منفصل لا: )
 

 -9 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 92ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا 9ز.
 بيان التدفقات النقديةمحاسبة التحوط: 

 

 كيف يتم تصنيف التدققات النقدية الناتاة شا أدقات التلقط قآ شيانات التدقق النقد ؟
 

ية أو تمويلية إستامار شاطات تش يلية أو إن التدفقات النقدية الناتجة من أدوات التحوط يتم تصنيفرا كن
ورغم أن المصطلحات في معيار المحاسبة  .من البند المتحوط له الناجمةمبنية علل التدفقات النقدية 

فتن  ،92لم يتم تحديارا لتنسجم مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9الدولي في القطاع العام 
وات التحوط يج  تصنيفرا في بيان التدفق النقدي بما يتفق مع تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من أد

 .92هذه األدوات كأدوات تحوط بموج  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 



 لقياسالمالية: اإلعتراف وا األدوات

   6921 92 أمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 األمثلة التوضيحية
 

 ولكنه ليس جزءًا منه.  92يرافق هذا المثال معيار المحاسبة الدولي 
 

 اتلتزامتحوط مجازفة سعر الفائدة لمحفظة من األصول وال 
  

لتزاماااالمنشااا)أ  أح مح تاااة تتااا)لف مااا  أ اااول و  تحااادد، 6×92ينااااير 6فاااي    6مثاااال ات ترغااات بتحاااويط ا 
ات الودائا  برسام الطلات التاي يمكا  أ  يساحباا إلتزامات التزامامخاطر سعر فائادتاا. وتشامل اإل

المنشا)أ، ألغاراإ إدارأ المخااطر، جميا  البناود فاي  وتعتبارالمودع فاي أ  وتات بادو  إشاعار. 
 سعر ثابت. ذات المح تة على أناا بنود 

 
 فتارات لاىإات فاي المح تاة لتزامتقوم المنش)أ  أح، ألغراإ إدارأ المخاطر، بتحليل األ ول واإل   9مثال

تاااواريع إعاااادأ التساااعير المتوتعاااة. وتساااتخدم المنشااا)أ فتااارات أسااااس تساااعير علاااى العاااادأ إل زمنياااة
شاارية زمنياة فتارأ  12أ  لادياا  أ بناود للسانوات الخماس القادماة  وتقوم بجدولاة الشارية زمنية 

 مسااابقًا تقاااوم المنشااا)أ  أح تساااتحق الااادف واأل اااول التاااي فاااي المح تاااة هاااي أ اااول  *من  ااالةح.
تاواريع الادف  المسابق المتوتعاة، ما  خايل تخ اي   أسااس فترات زمنية علاىإلى بتخ ي اا 
فاي كاال فتارأ زمنيااة. وتشامل المح تااة  ،األ ااول، بادًم ماا  البناود الم ااردأ ماا  جميا نسابة مئوياة 

 واحااد ات برساام الطلاات تتوتاا  المنشاا)أ أ  تسااددها، علااى أساااس المح تااة، بااي  شااارإلتزامااأيضااًا 
فتااارات زمنياااة بنااااءًا علاااى هاااذا  إلاااىتم جااادولتاا، ألغاااراإ إدارأ المخااااطر، ياااو  وخماااس سااانوات،

 األساس. وعلى أساس هذا التحليل، تحادد المنشا)أ  أح المبلال الاذ  ترغات بتحويطاه فاي كال فتارأ
 .زمنية

 

 أ عااادأ التسااعير التااي تنتاااي خاايل ماادأ ثيثااة أشااار، إل ال تاارأ الزمنيااةهااذا المثااال فقااط  يتناااول    3مثااال
 ماا  الممكاا  تطبيااق إجااراء مماثاال لكاال ماا   6×92مااارس  36 فااي التااي تسااتحق الزمنيااة ال تاارأ

 622ح. وتامااات المنشااا)أ  أح بجدولاااة أ اااول بقيماااة 92 الباااالل عاااددها األخااار  الزمنياااة ال تااارات
لتزامو  ۳مليو  وحدأ عملة  ويساتحق دفا . الزمنياة مليو  وحدأ عملة فاي هاذا ال تارأ 02ات بقيمة ا 

 ات عند الطلت. املتز جمي  اإل
 

مليااو   92قيمااة ب ااافي المركااز المااالي التقاارر المنشاا)أ  أح، ألغااراإ إدارأ المخاااطر، تحااويط    4مثااال
لااادف  ساااعر ثابااات  6×92ينااااير 6فاااي  4مبادلاااة ساااعر فائااادأ وتااادخل وفقاااًا لاااذل  فااايوحااادأ عملاااة 

ستيم سعر ال ائدأ المعروإ بي  بنو  لند ، م  مبلل أ لي  ملياو  وحادأ  92بقيمة  م ترإوا 
 عملة وعمر ثابت مدته ثيثة أشار. 

 

 -ات المبسطة التالية:فتراضيقدم هذا المثال اإل     9مثال

 تساو  القسيمة على الجانت الثابت م  عملية المبادلة القسيمة الثابتة على األ ل؛  حأ 

                                                           

 

في هذا المثال، تم جدولة التادفقات النقدياة الرئيساية علاى فتارات زمنياة لكا  تام دمات التادفقات النقدياة لل ائادأ ذات العيتاة عناد حساات    ۳
هاي أيضاًا محتملاة. وفاي هاذا المثاال تام  لتزامااتة العادلة للبند المحوط. كما أ  األساليت األخر  لجدولة األ ول واإلالتغير في القيم

 أيضا استخدام فترات زمنية شارية إلعادأ التسعير. ويمك  أ  تختار المنش)أ فترات زمنية أت ر أو أطول.
اآلجل أو مشتقات أخر  على أناا أدوات  السعرت اتيات إللمنش)أ أ  تستخدم يستخدم المثال المبادلة على أناا أداأ تحوط. ويمك    4

 تحوط.
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الادف  فاي ن اس تاواريع مساتحقة القسيمة على الجانت الثابت م  عملياة المبادلاة  ت بح حت 
 عات ال ائدأ على األ ل؛ ودف

تكو  ال ائدأ على الجانت المتغير م  عملية المبادلة هاي المعادل الساابق لساعر ال ائادأ  حج 
المعروإ بي  بنو  لند . ونتيجة لذل ، ينش) كامال التغيار فاي القيماة العادلاة للمبادلاة 

لعادلاة للتغيارات فاي القيماة ا م  لجانت الثابت فقط، أل  الجانات المتغيار لايس معرضااً 
 بسبت التغيرات في أسعار ال ائدأ. 

 
 اعلياااة. العااادم المزياااد مااا  نشااا) سيات، فتراضاااهاااذا اإلتطبياااق فيااااا  ياااتموفاااي الحاااامت التاااي م 

جاازء ماا  التاادفقات النقديااة  تحديااد أح ماا  خاايل البنااد  يمكاا  إلغاااء عاادم ال اعليااة الناشاائة ماا  
 ة على أناا بند محوطح.على األ ل والمكافئة للجانت الثابت م  عملية المبادل

 
 ي ترإ أيضًا أ  المنش)أ  أح تقوم بإختبار ال اعلية بشكل شار .     1مثال

 

ملياو  وحادأ عملاة، ما   92مسابقًا بقيماة  مساتحق الادف تكو  القيمة العادلة أل ل مكافئ غير    2مثال
فتاارات مختل ااة تجاهال التغياارات فاي القيمااة غياار المنساوبة إلااى التحركااات فاي أسااعار ال ائاادأ، فاي 

 فترأ التحوط كما يلي: خيل

 
 
 
 
 

 

 ل فترأ التحوط هي كما يلي:تكو  القيمة العادلة للمبادلة في فترات مختل ة خي  0مثال
 فبراير 1 1×02يناير  11 1×02يناير  1 

 02×1 
فبراير  02

02×1 
مارس  11

02×1 
القيمة العادلة 

 وحدأ  األ لح 
 عملةح

   ر ح934229  ح424420  ح424420    ر

 

 ة يمعاملة المحاسبال
أ عملة م  األ اول علاى أناه مليو  وحد 92، تحدد المنش)أ  أح مبلغا بقيمة 6×92يناير  6في     2مثال

مليااو  وحاادأ  92بنااد محااوط فااي فتاارأ الثيثااة أشااار. وتحاادد التغياار فااي تيمااة البنااد المحااوط  أ  
عملاة ما  األ ااولح الاذ  ينساات إلاى التغيارات فااي ساعر ال ائاادأ المعاروإ باي  بناا  لناد  علااى 

 دح 00ي ال قارتي  أناا مخاطر محوطة. كما تمتثال المنشا)أ لمتطلباات التحدياد األخار  المبيناة فا
 " م  المعيار. 662و"تطبيق 

 

 " على أناا أداأ تحوط. 4تحدد المنش)أ  أح مبادلة سعر ال ائدأ المذكورأ في ال قرأ "مثال   62مثال
 

 ح6×92يناير  36نااية الشار األول  
خ إ ساعر  نااية الشار األولح عندما تقوم المنش)أ بإختبار ال اعلية، يان 6×92يناير  36في   66مثال

ال ائدأ المعروإ بي  بناو  لناد . وبنااءًا علاى تااريع الادف  المسابق، تقادر المنشا)أ  أح، كنتيجاة، 
أ  الدفعات المسبقة ستح ل بشكل أسرع م  تل  المقدرأ ساابقا. ونتيجاة لاذل  فإنااا تعياد تقادير 

يتم إنشااهها خايل مبلل األ ول المجدولة في هذا ال ترأ الزمنية  بإستثناء األ ول الجديدأ التي 
 مليو  وحدأ عملة.  21الشارح بقيمة 

يناير  11 1×02يناير  1 
02×1 

 فبراير 1
 02×1 

فبراير  02
02×1 

مارس  11
02×1 

القيمة العادلة 
 وحدأ  األ لح 
 عملةح

   ر 9242934229 9242424420 9242424420 9242224222
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ملياو  وحادأ  92تكو  القيمة العادلة لمبادلة سعر ال ائدأ المحاددأ ذات مبلال أ الي م تارإ بقيماة   69مثال
 ًاح. إلتزام المبادلة تعتبر  9وحدأ عملةح 424420عملة هي  

 

دلاااة للبناااد المحاااوط، تخاااذأ باإلعتباااار التغيااار فاااي تقاااوم المنشااا)أ  أح بحساااات التغيااار فاااي القيماااة العا  63مثاااال
  -الدفعات المسبقة المقدرأ، كما يلي:

. االتي تام تحوطااالزمنية أوًم، تقوم بحسات النسبة المئوية للتقدير األولي لأل ول في ال ترأ  حأ 
 مليو  وحدأ عملةح.  622مليو  وحدأ عملة/  92  %92والنسبة هي 

 ح علااى تقااديرها الماانقح للمبلاال فااي تلاا  ال تاارأ%92ة المئويااة  ثانيااًا، تقااوم بتطبيااق هااذا النسااب حت 
تقاااديرا  علاااىالبناااد المحاااوط  يرتكااازملياااو  وحااادأ عملاااةح لحساااات المبلااال الاااذ   21  الزمنياااة

 مليو  وحدأ عملة.  6249المنقح. وهذا المبلل هو 

ملياو   6249 لتقدير المانقح للبناد المحاوط اذا اثالثًا، تقوم بحسات التغير في القيمة العادلة ل حج 
وهااو إلااى التغياارات فااي سااعر ال ائاادأ المعااروإ بااي  بنااو  لنااد .  الااذ  ينسااتوحاادأ عملااةح 

ملياو  وحاادأ  92ملياو  وحادأ عملاة /  x  6249  1 424420وحادأ عملاة   494966 بقيماة
 عملةح. 

 

 :تقوم المنش)أ  أح بعمل القيود المحاسبية التالية المرتبطة باذا ال ترأ الزمنية    64مثال
 

 وحدأ عملة  6294222 النقد   منه
 وحدأ عملة  6294222                      2الربح أو الخسارأ  دخل ال ائدأح له

 

 مليو  وحدأ عملةح. 6249المحوط   المبللبال ائدأ المستلمة على  عترافلإل
 

 وحدأ عملة 6224910 ف ال ائدأحو الربح أو الخسارأ  م ر   منه
 وحدأ عملة  6224910                   رأ  دخل ال ائدأحالربح أو الخسا له
   ر                             النقد له

 

 بال ائدأ المستلمة والمدفوعة على المبادلة المحددأ على أناا أداأ تحوط. عترافلإل
 

 وحدأ عملة 424420 حأالربح أو الخسارأ  الخسار   منه
 وحدأ عملة  424420                    المشتق لتزاماإل له

 

 بالتغير في القيمة العادلة للمبادلة. عترافلإل
 وحدأ عملة  494966 بند السطر المن  ل في بيا  المركز المالي  منه
 وحدأ عملة 494966                    الربححالربح أو الخسارأ  له

 بالتغير في القيمة العادلة للمبلل المحوط.  عترافلإل
 

 ف ال ائدأ. و مبالل دخل ال ائدأ وم ر  كي ية حساتم يبي  هذا المثال أح   

 
تكااااو  النتيجااااة ال ااااافية للااااربح أو الخسااااارأ  بإسااااتثناء دخاااال ال ائاااادأ وم ااااروف ال ائاااادأح هااااي     69مثال

وحاادأ عملااةح. وهااذا يمثاال حالااة عاادم ال اعليااة فااي عيتااة  64022بخسااارأ تيمتاااا   عتاارافاإل
 التغير في تواريع الدف  المسبق المقدرأ. التحوط التي تنش) م  

                                                           

 ."0"مثال  ال قرأ أنتر 9
 ."2"مثال  ال قرأ أنتروحدأ عملة.  9242224222 –وحدأ عملة  9242424420 أ  1
 هذا المثال م يبي  حسات مبالل عائد ال ائدأ وم روف ال ائدأ. 2
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 بداية الشار الثاني 
، تبياا  المنشاا)أ  أح جاازء ماا  األ ااول فااي فتاارات زمنيااة مختل ااة. وتحساات 6×92فبراياار  6فااي  61مثااال 

ماا  إجمااالي مح تااة األ ااول. وألنااه تااد تاام تخ ااي   %  6/3 0المنشاا)أ  أح أناااا  تااد باعاات 
ي  نساابة مئويااة ماا  األ ااول  باادًم ماا  األ ااول األ ااول فااي فتاارات زمنيااة ماا  خاايل تخ اا

المن ااردأح فااي كاال فتاارأ زمنيااة، فااإ  المنشاا)أ  أح تحاادد أناااا م تسااتطي  الت)كيااد فااي أ  فتاارأ زمنيااة 
محددأ تم جدولة األ اول المباعاة. وبالتاالي فإنااا تساتخدم أسااس منطقياا ومنتتماا للتخ اي . 

  األ ول فاي المح تاة، تخ ا  المنشا)أ  أح وبناءًا على حقيقة أناا باعت مجموعة تمثيلية م
 عملية بي  تناسبية على ال ترات الزمنية.

 

ما  األ اول المخ  اة  % 6/3 0وعلى هذا األساس، تقوم المنش)أ  أح بحسات أناا تد باعت  62مثال
مليااو  وحاادأ عملااةح.  21ماا   %0 6/3مليااو  وحاادأ عملااة   0ل تاارأ الثيثااة أشااار، ويعنااي هااذا 

 عتااراف. وعنااد إلغاااء اإل0، تساااو  القيمااة العادلااة لأل ااول042604422سااتلمة هااي والعوائااد الم
باأل ول، تقوم المنش)أ  أح بإلغاء المبلل الذ  يمثل التغير في القيمة العادلة لأل اول المحوطاة 

  6/3 0التي تم بيعاا اآل  م  بناود الساطر المن  ال فاي بياا  المركاز الماالي. وهاذا هاي نسابة 
 وحدأ عملة.  34223وحدأ عملة، ويعني هذا  494966ر يد بند السطر لقيمة م  إجمالي  %

 

لغااء جازء ما  الر ايد  عتارافتقوم المنش)أ  أح بعمل القياود المحاسابية التالياة لإل  60مثال ببيا  األ ال وا 
   -في بند السطر المن  ل في بيا  المركز المالي:

 
 
 
 
 
 
 

 باألرباح على البي  عترافببي  األ ل بالقيمة العادلة واإل عترافلإل
 

ى التغياار فااي سااعر ال ائاادأ المحااوط، فإنااه م تنشاا) أل  التغياار فااي مبلاال األ ااول لاايس منسااوبًا إلاا
 عدم فاعلية. 

 

وحااادأ عملاااة مااا   02ملياااو  وحااادأ عملاااة مااا  األ اااول وتيماااة  00لاااد  المنشااا)أ  أح اآل  تيماااة   62مثال
 0ات في هذا ال ترأ. وبالتالي فاإ   اافي المبلال الاذ  ترياد المنشا)أ أ  تحوطاه اآل  هاو لتزاماإل

   مليو  وحدأ عملة على أناا بند محوط. 0على ذل ، فإناا تعي  تيمة مليو  وحدأ عملة وبناءًا 
 

تقرر المنش)أ  أح تعديل أداأ التحاوط ما  خايل تعياي  جازء ما  المبادلاة األ الية فقاط علاى أناه   92مثال
م  المبلال امسامي  %42مليو  وحدأ عملة أو  0أداأ تحوط. وبناء على ذل ، فإناا تعي  تيمة 

ة علاااى أنااااا أداأ التحاااوط مااا  عمااار متبقاااي مدتاااه شاااارا  وتيماااة عادلاااة تسااااو  للمبادلاااة األ ااالي

                                                           

  األ ل هو القيمة العادلة لأل ل المدفوع مسبقا، وهو أتل م  القيمة العادلة لأل ل المكافئ غير المدفوع المبلل المتحقق عند بي  0
 .2مسبقا الموضح في ال قرأ مثال 

 

 وحدأ عملة  042604422 النقد المدي  
 وحدأ عملة 042224222  ل األ الدائ  
 وحدأ عملة    34223  بند السطر المن  ل في الميزانية العمومية الدائ 
 وحدأ عملة    644122 بيا  الدخل  األرباحح الدائ 
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 أح  00. وهااي تتماشاى أيضااًا ماا  متطلبااات التعياي  األخاار  فااي ال قاارات 2وحادأ عملااة 604213
مليو  وحدأ عملاة للمبلال امسامي للمبادلاة التاي  69م  المعيار. ويتم ت نيف تيمة  662تن يذ 

تحااوط إمااا علااى أناااا محاات ت باااا للتااداول ماا  تغياارات فااي القيمااة  لاام تعااد معينااة علااى أناااا أداأ
العادلة المعترف باا في حسات الربح أو الخسارأ  أو يتم تعيناا على أنااا أداأ تحاوط فاي تحاوط 

 .  62تخر
 

وبعااد محاساابة بياا  األ ااول، يكااو  بنااد السااطر المن  اال فااي بيااا   6×92فبراياار  6وكمااا فااي   96مثااال
ح، والااذ  يمثاال التغياار التراكمااي 34223 -494966وحاادأ عملااة   464260المركااز المااالي هااو 

فبرايااار  6مااا  األ اااول. ولكااا  كماااا فاااي  66ملياااو  وحااادأ عملاااة6241فاااي القيماااة العادلاااة لقيماااة 
ملياااو  وحااادأ عملاااة مااا  األ اااول فقاااط والتاااي لااااا تغيااار  0، تقاااوم المنشااا)أ  أح بتحاااويط 6×92

. وترتبط تيماة بناد الساطر المن  ال فاي 69أ عملةوحد 604213تراكمي في القيمة العادلة تيمته 
بمبلاال األ ااول الااذ  م تاازال المنشاا)أ  ۳6وحاادأ عملااة 994299بياا  المركااز المااالي المتبقااي هااي 

 أح تحاات ت بااه ولكناااا لااام تعااد تحوطااه. وتبعاااا لااذل ، تقااوم المنشاا)أ  أح بإط ااااء هااذا المبلاال علاااى 
 وحدأ عملة خيل شاري .  994299العمر المتبقي لل ترأ، ويعني ذل  إط اء 

 
تحدد المنش)أ  أح أنه لايس ما  العملاي إساتخدام طريقاة اإلط ااء بنااءًا علاى عائاد إعاادأ الحساات   99مثال

 ال عال وبالتالي إستخدام طريقة القسط الثابت. 
 

 ح 6×92فبراير  90نااية الشار الثاني  
ار ال اعليااة ماارأ أخاار ، فااإ  سااعر ال ائاادأ ، عناادما تقااوم المنشاا)أ  أح بإختباا6×92فبراياار  90فااي   93مثاال

المعروإ بي  بنو  لند  م يتغير. وم تراج  المنش)أ  أح توتعاتاا للدف  المسبق. وتكاو  القيماة 
ملياااو  وحااادأ عملاااة هاااي  0العادلاااة لمبادلاااة ساااعر ال ائااادأ المعيناااة مااا  المبلااال اإلسااامي وتيمتاااه 

وتقوم المنش)أ  أح أيضاًا بحساات القيماة العادلاة ًاح. إلتزامح  تعتبر المبادلة 64وحدأ عملة 24960 
علااى أناااا  6×92فبراياار  90مليااو  وحاادأ عملااة ماا  األ ااول المحوطااة علااى كمااا فااي  0لقيمااة 

 .69وحدأ عملة 042224960
 

 تقوم المنش)أ  أح بعمل القيود المحاسبية التالية المرتبطة بالتحوط في هذا ال ترأ الزمنية:  94مثال
 وحدأ عملة  264222 النقد  المدي  

 وحدأ عملة 264222 بيا  الدخل  دخل ال ائدأح الدائ  
 

 مليو  وحدأ عملةح. 0بال ائدأ المستلمة على المبلل المحوط   عترافلإل

                                                           

 .X 42%وحدأ عملة  424420  2
يل وضعاا وتعي  كامل تيمة مليو  وحدأ عملة لتعد 69يمك  للمنش)أ بدًم م  ذل  أ  تبرم مبادلة معادلة م  المبلل اإلسمي وتيمته  62

 مليو  وحدأ عملة لمبادلة المعادلة الجديدأ على أناا أداأ تحوط.  69مليو  وحدأ عملة م  المبادلة الموجودأ  وكامل  92
 مليو  وحدأ عملةح. X 6249% 0 1/1  -مليو  وحدأ عملة  6249 66
 لةح.مليو  وحدأ عم 6241مليو  وحدأ عملة/  X  0وحدأ عملة  464260 69

 

 وحدأ عملة. 604213 -وحدأ عملة  464260 ۳6
 مليو  وحدأ عملةح. 92مليو  وحدأ عملة /  X  0ح IE8وحدأ عملة  راج  ال قرأ  934229 64
 مليو  وحدأ عملةح. 92مليو  وحدأ عملة /  X  0ح IE7وحدأ عملة  راج  ال قرأ  9242934229  69

 وحدأ عملة  264222 بيا  الدخل  م اريف ال ائدأح المدي  



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل  6906 

 
 

 
 

 0بال ائاادأ المسااتلمة والمدفوعااة علااى جاازء ماا  المبادلااة المعينااة علااى أناااا أداأ تحااوط   عتاارافلإل
 مليو  وحدأ عملةح.

 
 
 

مليااو   0دلااة لجاازء ماا  المبادلااة المعينااة علااى أناااا أداأ تحااوط  بااالتغير فااي القيمااة العا عتاارافلإل
 وحدأ عملةح. 604213 –وحدأ عملة  24960وحدأ عملةح  

 

 وحدأ عملة 24449  الخسائرح  الربح أو الخسارأ المدي 
بنااااااد السااااااطر المن  اااااال فااااااي الميزانيااااااة  الدائ 

 العمومية
 وحدأ عملة  24449

 

 042604213 –وحاادأ عملااة  042224960دلااة للمبلاال المحااوط  بااالتغير فااي القيمااة العا عتاارافلإل
 وحدأ عملةح.

 

 افي ت)ثير على حسات الربح أو الخسارأ  بإستثناء دخل ال ائدأ وم ااريف ال ائادأح هاو  ا ر   99مثال
 ويعكس أ  التحوط فاعل تمامًا. 

 

 -المن  ل في هذا ال ترأ:تقوم المنش)أ  أح بعمل القيد المحاسبي التالي إلط اء ر يد السطر   91مثال
 

 وحدأ عملة 664320  الخسائرح  الربح أو الخسارأ المدي 
  أحوحدأ عملة 664320 بند السطر المن  ل في الميزانية العمومية الدائ 

 

 بكل ة اإلط اء في ال ترأ. عترافلإل
 .9وحدأ عملة /  994299

 

 نااية الشار الثالث 
ات خاايل الشااار الثالااث فااي فتاارأ الثيثااة لتزاماابلاال األ ااول أو اإلم يطاارأ تغيياار جديااد علااى م 92مثااال 

بجمياا  األر اادأ فااي  عتاارافتسااتحق األ ااول والمبادلااة ويااتم اإل 6×92مااارس  36أشااار. وفااي 
 حسات الربح أو الخسارأ. 

 

 -تقوم المنش)أ  أح بعمل القيود المحاسبية التالية المرتبطة باذا ال ترأ: 90مثال 
 

 وحدأ عملة   042264222 النقد المدي  
 وحدأ عملة   042224222 األ ل  بيا  المركز الماليح  الدائ  
 وحدأ عملة   264222  األرباحح الربح أو الخسارأ الدائ 

 

 مليو  وحدأ عملةح 0بال ائدأ والنقد المستلمي  عند تاريع استحقاق المبلل المحوط   عترافلإل
 

 وحدأ عملة 264222 ائدأح  دخل ال  الربح أو الخسارأ المدي  
 وحدأ عملة  194669  م اريف ال ائدأح الربح أو الخسارأ  الدائ  
 وحدأ عملة   24929 النقد الدائ 

 

 وحدأ عملة 194669 بيا  الدخل  دخل ال ائدأح الدائ  
 وحدأ عملة  24929 النقد الدائ 

 وحدأ عملة 24449 المشتق لتزاماإل المدي  
 وحدأ عملة  24449  األرباحح الربح أو الخسارأ الدائ   



 لقياسالمالية: اإلعتراف وا األدوات

   6909 92 أمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 0بال ائاادأ المسااتلمة والمدفوعااة علااى جاازء ماا  المبادلااة المعينااة علااى أناااا أداأ تحااوط   عتاارافلإل
 مليو  وحدأ عملةح.

 

 وحدأ عملة 24960 المشتق لتزاماإل المدي  
 وحدأ عملة  24960  األرباحح الربح أو الخسارأ الدائ 

 

ملياااو  وحااادأ  0بنااياااة  ااايحية الجااازء مااا  المبادلاااة المعيناااة علاااى أنااااا أداأ تحاااوط   عتااارافلإل
 عملةح.

 
 وحدأ عملة 24960  الخسائرح  الربح أو الخسارأ المدي 

بنااد السااطر المن  اال فااي بيااا  المركااز  الدائ 
 المالي

 وحدأ عملة  24960

 

 إللغاء ر يد بند السطر المن  ل عند نااية  يحية ال ترأ.
 

 اااافي تااا)ثير علاااى حساااات الاااربح أو الخساااارأ  باساااتثناء دخااال ال ائااادأ وم ااااريف ال ائااادأح هاااو  92مثاااال 
   ر ويعكس أ  التحوط فاعل تمامًا. 

 

 يد السطر المن  ل في هذا ال ترأ:تقوم المنش)أ  أح بعمل القيد المحاسبي التالي إلط اء ر    32مثال
 

 وحدأ عملة 664322  الخسائرح  الربح أو الخسارأ المدي 
بند السطر المن  ل في بيا  المركز  الدائ 

 المالي
 وحدأ عملة 664322

 

 بكل ة اإلط اء في ال ترأ. عترافلإل
 

 .9وحدأ عملة /  994299 حأ 
 

 الملخص
 -يلخ  الجدول أدناا ما يلي:     36مثال

 ؛بيا  المركز الماليلتغيرات في بند السطر المن  ل في ا حأ 

 القيمة العادلة للمشتقة؛ حت 

 ت)ثير حسات الربح أو الخسارأ للتحوط خيل فترأ الثيثة أشار للتحوط كاملة؛ و حج 

 دخل ال ائدأ وم اريف ال ائدأ المرتبطي  بالمبلل المعي  على أنه محوط. حد 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

 

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل  6903 

 

فبرايرررررررررررررررر  02 1×02راير فب 1 1×02يناير  11 1×02يناير  1 الوصف
02×1 

 مارس 11
 02×1 

 202220222 202220222 202220222 1000220222 0202220222 مبلغ األصول المحوطة
 

 )أ( التغيرات في بند السطر المنفصل في بيان المركز المالي 
 664322 994299   ر   ر   ر الر يد المطلوت إط اها

 24960 604213 494966   ر   ر الر يد المتبقي
يطرح:التعدييت على بي  

 األ ل 
   ر     ر   ح34223    ر   ر

التعااااااادييت للتغيااااااار فاااااااي 
القيمااااااااااة العادلااااااااااة للبناااااااااااد 

 المحوط 

 ح24960  ح24449    ر 494966   ر

 ح664322  ح664320    ر   ر   ر اإلط اء 
   

 مرحل إلى الحق 
 صفر ..1101 000.22 صفر صفر الرصيد المطلوب إطفاؤه

 صفر 00212 120081 120211 صفر رصيد المتبقيال
 

 )ب( القيمة العادلة للمشتقة.

فبرايرررررررررررررررر  02 1×02فبراير  1 1×02يناير  11 1×02يناير  1 
02×1 

مرررررررررررررررررررررارس  11
02×1 

مليااااااااااااو   9242224222
 وحدأ عملة

 - - - 424420   ر

مليااااااو   1002220222
 وحدأ عملة

 طلم يعد معينا على أنه أداأ تحو  904449 -   ر

ملياااااااااااااو   202220222
 وحدأ عملة

   ر 24960 604213 -   ر

 صفر 00212 1.0122 1.0122 صفر الجمالي 
 
 )ج( تأثير حساب الربح أو الخسارة للتحوط  
 يناير  1 

02×1 

 يناير  11
02×1 

 فبراير  1
02×1 

 فبراير  02
02×1 

 مارس  11
02×1 

التغياااار فااااي بنااااد السااااطر: 
 األ ل 

 ح24960  ح24449  قم ينطب 494966   ر

التغياار فااي القيمااة العادلااة 
 للمشتقة

 24960 24449 م ينطبق ح424420    ر

 صفر صفر ال ينطبق (.1020) صفر صافي التأثير 
 (..1101) (1101.2) ال ينطبق   ر صفر الطفاء 

 
 .6×92ر فبراي 6وحدأ عملة في  644122إضافة إلى ذل ، فإ  هنا  أرباح على بي  األ ول تيمتاا 

 

 )د( دخل الفائدة ومصاريف الفائدة المرتبطين بالمبلغ المعين على أنه محوط.
حسرررررراب الررررررربح أو الخسررررررارة 

 المعترف بها للمبلغ المحوط 
 يناير  1

02×1 

 يناير  11
02×1 

 فبراير  1
02×1 

 فبراير  02
02×1 

 مارس  11
02×1 

      دخل الفائدة 
 264222 264222 م ينطبق 6294222   ر على األ ل  -
 194669 194669 م ينطبق 6224910   ر على المبادلة   -

      مصاريف الفائدة 
 ح264222  ح264222  م ينطبق ح6224910    ر على المبادلة 



 لقياسالمالية: اإلعتراف وا األدوات

   6904 92 أمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 التصرف بعملية أجنبية
م  الملحاق ج فيماا يتعلاق باالمبلل المعتارف  63وج 69يوضح هذا المثال تطبيق ال قرتي  ج  39مثال

 ه في ال ائإ أو العجز في الت رف بعملية أجنبية. ب
 الخل ية
ي ترإ هذا المثاال بنياة المنشا)أ امتت اادية المبيناة فاي اإلرشاادات التطبيقياة وأ  المنشا)أ د   33مثال

تاااد اساااتخدمت عملياااة اتتاااراإ بالااادومر األمريكاااي فاااي المنشااا)أ أ لتحاااوط مخااااطرأ الياااورو/ 
فاي المنشا)أ ج فاي البياناات المالياة الموحادأ للمنشا)أ  مارساتثالدومر األمريكي فاي  اافي اإل

د. تسااتخدم المنشاا)أ د طريقااة خطااوأ بخطااوأ للتوحيااد. افتاارإ أ  التحااوط كااا  فعااام بشااكل 
كامل وتغير اليورو/ الادومر األمريكاي المتاراكم فاي تيماة أداأ التحاوط تبال أ  يكاو  ت ارف 

نايااار إلم مطابقاة هاذا مباشارأ عا  طرياق املياو  جنياه إساترليني  الاربحح. تات 94المنشا)أ ج 
في المنش)أ ج، عندما ياتم تياسااا مقابال العملاة الوتي ياة للمنشا)أ  ستثمارفي تيمة  افي اإل

 د  يوروح.
 

 ساااتثمارإذا اساااتخدمت الطريقاااة المباشااارأ للتوحياااد، ساااينعكس امناياااار فاااي تيماااة  اااافي اإل    34مثال
يااه إسااترليني إجماليااا فااي عكااس تحوياال العملااة مليااو  جن 94للمنشاا)أ د فااي المنشاا)أ ج ذات 

األجنبيااااة المتعلقااااة بالمنشاااا)أ ج فااااي البيانااااات الماليااااة الموحاااادأ للمنشاااا)أ د. وماااا  ذلاااا ، وأل  
فااي  سااتثمارالمنشاا)أ د تسااتخدم طريقااة خطااوأ بخطااوأ، فااإ  هااذا امنايااار فااي تيمااة  ااافي اإل

عملاة األجنبياة للمنشا)أ ت مليو  جنيه إسترليني في كي عكس تحويل ال 94المنش)أ ج ذات 
 المتعلقة بالمنش)أ ج وفي عكس تحويل العملة األجنبية للمنش)أ د المتعلقة بالمنش)أ ت.

 
م يت)ثر المبلل المجما  المعتارف باه فاي عكاس تحويال العملاة األجنبياة فيماا يتعلاق بالمنشا)أ     39مثال

لتوحياااد، تكاااو  عملياااات ت وج بطريقاااة التوحياااد. افتااارإ أناااه باساااتخدام الطريقاااة المباشااارأ ل
مليااو   19تحوياال العملااة األجنبيااة للمنشاا)تي  ت وج فااي البيانااات الماليااة الموحاادأ للمنشاا)أ د 

ملياااو  جنياااه إساااترليني خساااارأ علاااى التاااوالي؛ وباساااتخدام طريقاااة  94جنياااه إساااترليني رباااح و
ه مليااو  جنياا 66مليااو  جنيااه إسااترليني ربااح و 42خطااوأ بخطااوأ لتوحيااد تلاا  المبااالل تكااو  

 إسترليني خسارأ على التوالي.
 

 إعادأ الت نيف
فاي المنشا)أ ج، يتطلات معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع  ستثمارعندما يتم الت رف باإل    31مثال

فااااي  عتاااارافمليااااو  جنيااااه إسااااترليني بالكاماااال فااااي أداأ التحااااوط ليااااتم اإل 94ربااااح  92العااااام 
باه  عتارافكو  المبلال الاذ  سايتم اإلال ائإ أو العجز. باساتخدام طريقاة خطاوأ بخطاوأ، ساي

مليااو  جنيااه  66فااي المنشاا)أ ج فقااط  سااتثمارفااي ال ااائإ أو العجااز فيمااا يتعلااق ي ااافي اإل
إساااااترليني. يمكااااا  للمنشااااا)أ د أ  تعااااادل عملياااااات عكاااااس تحاااااوييت العملاااااة األجنبياااااة لكاااااي 

ت اني اا ملياو  جنياه إساترليني ما  أجال مطابقاة المباالل المعااد  63المنش)تي  ت وج بقيمة 
كماااا ساااتكو  الحالاااة لاااو تااام اساااتخدام الطريقاااة  ساااتثمارفيماااا يتعلاااق بااا)داأ التحاااوط و اااافي اإل

المباشاارأ للتوحيااد، لااو كاناات تلاا  سياسااتاا المحاساابية. يمكاا  أ  تقااوم أيااة منشاا)أ لاام تحااوط 
 ها بن س إعادأ الت نيف.إستثمار  افي 

 



 قياسالمالية: اإلعتراف وال األدوات

 

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل  6909 

 

 متيازإتلقي قرض ذو 
وحدأ نقد م  وكالة تنمية دولية لبنااء عياادات  99تتلقى السلطة المحلية تمويل ترإ بقيمة     32مثال

أنااه يتعااي  سااداد القاارإ  ت اتيااةساانوات. تشااترط اإل 9العنايااة ال ااحية األساسااية خاايل فتاارأ 
 خيل فترأ الخمس سنوات كالتالي:

 السنة األولى: م سداد م  رأس المال
 أس المالم  ر  %62:     السنة الثانية
 م  رأس المال %92:     السنة الثالثة
 م  رأس المال %32:    السنة الرابعة

 م  رأس المال %42:   السنة الخامسة
 

إ  على الر ايد المتبقاي ما  القارإ.  سنوياً  ٪9في المت)خرات، بمعدل  سنوياً وتدف  ال ائدأ 
 .٪62 يبلللمعاملة مماثلة المرتبط بالسوق سعر ال ائدأ 

 
بساعر   سايتم سادادا علاى ذ، والاوحادأ نقادملياو   9 تارإ بشاروط ميسارأ ما تلقت المنش)أ     30مثال

ال رق باااي  عائااادات القااارإ بااا عتااارافسااايتم اإللساااوق. ساااعر ال ائااادأ الحاااالي ل ٪9فائااادأ أتااال 
تعاتديااة ما  حيااث ات اااق القاارإ، مخ ضاة باسااتخدام سااعر ال ائاادأ الوالقيماة الحاليااة للاادفعات 

 .تبادليةغير  يراداتكإ، المرتبط بالسوق
 

 إدخامت دفتر اليومية لحسات القروإ الميسرأ هي كما يلي:إ      32مثال
 

القاااروإ الميسااارأ بالتكل اااة  امحقااامنشااا)أ تقااايس أ  ال إفتاااراإالتاااالي  علاااى المنشااا)أ بعتااارف ت، مبااادئيال عتااارافاإل . عناااد6
 المط )أح:

  9222222 البن   مدي 
 4969492  أدنااح 9القرإ  يشير إلى الجدول  دائ  
 204992  أو اإليراد غير التبادلي لتزاماإل دائ  
 

 بتلقي القرإ بالقيمة العادلة عترافاإل
 

إما المسهولية أو عائدات للجزء خارج السوق للقارإ. سابيل المثاال أ   عتراففي اإل 93وتعتبر المعايير المحاسبية الدولية 
  وتياس الجزء خارج السوق م  القروإ التي تعتبر غير  رف العائدات. عترافم  المعيار يقدم نشرأ دورية لإل 91

 
 : تعترف المنش)أ بما يلي:6. السنة 9

  496949 أدنااحح 3ال ائدأ  تشير إلى الجدول   مدي 
 496949  القرإ دائ  
 ح%62×وحدأ نقد 4969492بال ائدأ باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة   عترافاإل

  992222 أدنااح 6 يشير إلى الجدول  القرإ  مدي 
 992222  البن  دائ  
 ح%9×مليو  وحدأ نقد 9بال ائدأ المدفوعة في الر يد المعلق   عترافاإل
 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

   6901 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل

 

 -: تعترف المنش)أ بما يلي:9. السنة 3
  430222 ال ائدأ   مدي 
 430222  القرإ دائ  
 ح%62×وحدأ نقد 4301229ة  بال ائدأ باستخدام طريقة ال ائدأ ال عال عترافاإل

  292222 القرإ   مدي 
 292222  البن  دائ  
 وحدأ نقد م  رأس المال المسددح 922222+%9×مليو  وحدأ نقد 9بال ائدأ المدفوعة في الر يد المعلق   عترافاإل
 
 -: تعترف المنش)أ بما يلي:3. السنة 4

  422912 ال ائدأ   مدي 
 422912  القرإ دائ  
 ح%62×وحدأ نقد 4229129بال ائدأ باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة   عترافإلا

  6999222 القرإ   مدي 
 6999222  البن  دائ  
 مليو  وحدأ نقد م  رأس المال المسددح 6+%9×مليو  وحدأ نقد 449بال ائدأ المدفوعة في الر يد المعلق   عترافاإل
 
 -ي:: تعترف المنش)أ بما يل4السنة  .9

  399091 ال ائدأ   مدي 
 399091  القرإ الدائ  
 ح%62×وحدأ نقد 3990914بال ائدأ باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة   عترافاإل

  6129222 القرإ   مدي 
 6129222  البن  دائ  
 م  رأس المال المسددحمليو  وحدأ نقد  649+%9×مليو  وحدأ نقد 349بال ائدأ المدفوعة في الر يد المعلق   عترافاإل
 
 -: تعترف المنش)أ بما يلي:9. السنة 1

  622222 ال ائدأ   مدي 
 622222  القرإ دائ  
 ح%62×وحدأ نقد 6222226بال ائدأ باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة   عترافاإل

  9622222 القرإ   مدي 
 9622222  البن  دائ  
 مليو  وحدأ نقد م  رأس المال المسددح 9+%9×مليو  وحدأ نقد 9 يد المعلق  بال ائدأ المدفوعة في الر  عترافاإل
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 الحسابات:
 (%2ستخدام دفعات التسديد التعاقدية على فائدة إ: جدول الطفاء )ب1الجدول 

 

 2السنة  
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 0السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 2السنة 
 دوحدة نق

 9222222 9922222 4922222 9222222 9222222 9222222 رأس المال
 622222 629222 999222 992222 992222 2 ال ائدأ

 ح9622222  ح6129222  ح6999222  ح292222  ح992222  2 دفعات التسديد
 2 0222222 1222222 1222222 2222222 2222222 الرصيد

 
 (%12على معدل فائدة سوق من  عتمادلتعاقدية )بال: خصم التدفقات النقدية ا0الجدول 

 1السنة  
 وحدة نقد

 0السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 2السنة 
 وحدة نقد

  9222222 3922222 4922222 9222222 ر يد رأس المال
 622222 629222 999222 992222 992222 ال ائدأ المدفوعة

المااااااااال إجمااااااااالي الاااااااادفعات  رأس 
 وال ائدأح

992222 292222 6999222 6129222 9622222 

 6323239 6644240 292312 162039 992929 القيمة الحالية للدفعات
      

 4969492     إجمالي القيمة الحالية للدفعات
      

 9222222 العوائد المتلقاأ
 4969492 المبدئيح عترافقرإ عند اإلنات : القيمة الحالية للتدفقات الخارجية  القيمة العادلة لل

 204992 به كعائد غير تبادلي عترافالقسم م  القرإ خارج السوق الذ  سيتم اإل
 

 : حسابات رصيد وفائدة القرض باستخدام طريقة الفائدة الفعالة1الجدول 
 1السنة  

 وحدة نقد
 0السنة 

 وحدة نقد
 1السنة 

 وحدة نقد
 1السنة 

 وحدة نقد
 2السنة 
 نقد وحدة

 6222226 3990914 4229129 4301229 4969492 رأس المال
 622222 399092 422912 430222 496949 ال ائدأ المستحقة

 9622222 6129222 6999222 292222 992222 دفعات ال ائدأ ورأس المال
  6222226 3990914 4229129 4301229 الر يد

 
 سداد قرض بشروط ميسرة

بسعر فائدأ متدني لت)هيل الطيت بدفعات ساداد مرناة كوسايلة لتعزياز  التعليم تروضاً توفر وزارأ   42مثال
 التعليم الجامعي.



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

   6900 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل

مليااو  وحااد نقااد لطاايت مختل ااي  فااي بدايااة الساانة الماليااة، بااالبنود والشااروط  992تاادمت الااوزارأ   46مثااال
 التالية:

 :يتم سداد المبلل األ لي كالتالي 
 المبلل األ لي: م دفعات م  3إلى  6السنة 
 م  المبلل األ لي %32: يتم سداد 4السنة 
 م  المبلل األ لي %32: يتم سداد 9السنة 
 م  المبلل األ لي %42: يتم سداد 1السنة 

  سانوياً ويادف   سانوياً على ر ايد القارإ المساتحق، وياتم دفعاه  %1يتم حسات ال ائدأ ب ائدأ 
 .٪6649ماثل هو سعر فائدأ السوق لقرإ مافترإ أ  في المت)خرات.

 
أ  المنشا)أ تقاوم  إفتاراإ ما   إدخامت دفتر اليومية لحسات القاروإ الميسارأ هاي كماا يلايإ    49مثال

 :محقا بقياس القرإ الميسر بالتكل ة المط )أح
 

 المبدئي، تعترف المنش)أ بما يلي: عتراف. عند اإل6
  622349402 القرإ  مدي 
  92194992 الن قات  مدي 

 992222222  البن  دائ  
 

 : تعترف المنش)أ بما يلي:6. السنة 9
  99294232 القرإ  مدي 

 99294232  إيرادات ال ائدأ دائ  
 %6649×وحدأ نقد 622349402ال ائدأ المستحقة باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة 

  69222222 البن   مدي 
 69222222  القرإ دائ  

 %1×  وحدأ نقدمليو  992دفعات ال ائدأ م  
 

 : تعترف المنش)أ بما يلي:9. السنة 3
  93031224 القرإ  مدي 

 93031224  إيرادات ال ائدأ دائ  
 %6649×وحدأ نقد 922922962ال ائدأ المستحقة باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة 

  69222222 البن   مدي 
 69222222  القرإ دائ  

 %1×حدأ نقدمليو  و  992دفعات ال ائدأ م  
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 : تعترف المنش)أ بما يلي:3. السنة 4
  94099993 القرإ  مدي 

 94099993  إيرادات ال ائدأ دائ  
 %6649×وحدأ نقد 961621904ال ائدأ المستحقة باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة 

  69222222 البن   المدي 
 69222222  القرإ دائ  

 
 ما يلي:: تعترف المنش)أ ب4. السنة 9

  99209990 القرإ  مدي 
 99209990  إيرادات ال ائدأ دائ  

 %6649×وحدأ نقد 999290990ال ائدأ المستحقة باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة 
  22222222 البن   مدي 

 22222222  القرإ دائ  
 %1×مليو  وحدأ نقد 992دفعات ال ائدأ م  

 
 يلي:: تعترف المنش)أ بما 9. السنة 1

  60193932 القرإ  مدي 
 60193932  إيرادات ال ائدأ دائ  

 %6649×وحدأ نقد 616243239ال ائدأ المستحقة باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة 
  09922222 البن   مدي 

 09922222  القرإ دائ  
 %1×مليو  وحدأ نقد 629دفعات ال ائدأ م  

 
 :: تعترف المنش)أ بما يلي1. السنة 2

  62239239 القرإ  مدي 
 62239239  إيرادات ال ائدأ دائ  

 %6649× وحدأ نقد 29212919ال ائدأ المستحقة باستخدام طريقة ال ائدأ ال عالة 
  621222222 البن   مدي 

 621222222  القرإ دائ  
 بتسديد المبلل األ لي عترافاإل
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 الحسابات
 (%8دفعات التسديد التعاقدية على فائدة ستخدام إ: جدول الطفاء )ب1الجدول 

 

 2السنة  
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 0السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 2السنة 
 وحدة نقد

 8السنة 
 وحدة نقد

رأس 
 المال

992222 992222 992222 992222 992222 992222 992222 

 69222 69222 69222 69222 69222 69222 2 ال ائدأ
 69222 69222 69222 69222 69222 69222 2 الدفعات 
  122222 1.2222 022222 022222 022222 022222 الرصيد

 
 (%1102على معدل فائدة سوق من  عتماد: خصم التدفقات النقدية التعاقدية )بال0الجدول 

 1السنة  
 وحدة نقد

 0السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 نقد وحدة

 2السنة 
 وحدة نقد

 8السنة 
 وحدة نقد

  622222 629222 992222 992222 992222 ر يد رأس المال
 1222 69222 69222 69222 69222 69222 ال ائدأ المدفوعة

إجمالي الدفعات  رأس المال 
 وال ائدأح

69222 69222 69222 22222 09922 621222 

 99614662 42169921 90992422 62092206 69219324 63499269 القيمة الحالية للدفعات
       

إجمااااااااااالي القيماااااااااااة الحالياااااااااااة 
 للدفعات

     622349402 

       
 992222222 العوائد المتلقاأ

 92194992 المبدئيح عترافنات : القيمة الحالية للتدفقات الخارجية  القيمة العادلة للقرإ عند اإل
 622349402 به كعائد غير تبادلي عترافيتم اإلالقسم م  القرإ خارج السوق الذ  س

 
 : حسابات رصيد وفائدة القرض باستخدام طريقة الفائدة الفعالة1الجدول 

 1السنة  
 وحدة نقد

 0السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 1السنة 
 وحدة نقد

 2السنة 
 وحدة نقد

 8السنة 
 وحدة نقد

 29212919 616243239 999290990 961621904 922922962 622349402 رأس المال
 29212919 60193932 99209990 99209990 93031224 99294232 الفائدة المستحقة

دفعرررررررررات الفائررررررررردة 
 ورأس المال

69222222 69222222 22222222 22222222 09922222 62239239 

 621222222 29212919 616243239 616243239 961621904 922922962 الر يد
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 سميلعتبار الضمان المالي المزودة باعقد ال
أ الحكوماة  ف، أبرمات926 ينااير 6فاي  أ.في الومياة للسيارات م نعة منش)أ رئيسية ج تعتبر   43مثال

الماليااة  اتر يثتاا)المقاباال ت منشاا)أ ح لسااداد الالحاماالت  منشاا)أ ح عقااد ضااما  مااالي ماا  الانح الماا
مليااو   92ساانة ماا   32لااى تاارإ لماادأ  الماادي ح للح ااول ع المنشاا)أ جللتق ااير ماا  جاناات 

.  924و س926فاي  وحادأ نقادملياو   99علاى تساطي  متسااويي  ما   اديتسادنقد ياتم  وحدأ
تبال الادخول فاي الت ااوإ ما  وحادأ نقاد للحكوماة أ.  32222ما   سمياً إ عتباراً إ توفر المنش)أ ج 

تكاا  أ  ماا   لاامإل اادار ضااما ، لكاا  توا االت المنشاا)أ ج ماا  عاادد ماا  المنشاا ت ، أحكومااة ال
أمثلاااة حديثاااة لعقاااود هنالااا  لاااى اساااتعداد إل ااادار مثااال هاااذا الضاااما . م توجاااد تلااا  المنشااا ت ع

. هـــ المجااااورأ د وأو فاااي الومياااات  أومياااة الفاااي سااايارات ال ةالضاااما  الماااالي فاااي تطااااع  اااناع
سااتخدام أساالوت إحيااث م يااوفر سااتخدام أساالوت التقياايم تسااتطي  ام  ااااإلااى أنالحكومااة أ خلاا  ت
الضاما  الماالي عقاد تيااس علاى ذلا  تقارر الحكوماة أ  بنااءً لقيماة العادلاة. موثاوق لتيااس قييم الت

 .62في القطاع العام  ر المحاسبة الدولياوفقا لمعي
 

ف، وبعد مراجعة المركز الماالي وأداء المنشا)أ ج، تقارر الحكوماة أ أناه م 926 ديسمبر 36في   44مثال
ت فيماااا يتعلاااق بعقاااد الضاااما  الماااالي. م تعتااارف الحكوماااة أ حاااالي للمنشااا)أ  إلتااازاميوجاااد هنالااا  

في بياناا الخا  باالمركز الماالي. تقاوم الحكوماة أ بامف ااحات المتعلقاة بالقيماة العادلاة  إلتزامب
"األدوات المالياااااة:  32ئتماااااا  فاااااي معياااااار المحاسااااابة الااااادولي فاااااي القطااااااع العاااااام إلومخااااااطر ا

محتماال بقيمااة  إلتاازامف اااح عاا  إللمااالي. تقااوم أيضااا بافيمااا يتعلااق بعقااد الضااما  ا ف اااحات"إلا
. فااي بياناااا الخااا  62لمعيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام  مليااو  وحاادأ نقااد وفقاااً  92

وحاادأ نقااد فيمااا يتعلااق بامعتبااار امساامي  6222باااألداء المااالي، تعتاارف الحكومااة أ بااإيراد ماا  
 المدفوع م  تبل المنش)أ ج.

 

 ، كااا  هنالا  تراجاا  فااي تطااع  ااناعة الساايارات ياهثر علااى المنشاا)أ ج. تسااعى 926 فاي عااام  49مثال
تااد  ا، علااى الاارغم ماا  أناااةرئيساايدفعااة وتخل اات عاا  سااداد أول  المنشاا)أ ج للحمايااة ماا  اإلفاايس

ج، تقاارر الحكومااة أ أنااه ماا  غياار الماارجح أ  تتعااافى المنشاا)أ دفعات ال ائاادأ. باا ااااإلتزامب تأوفاا
 .جمنشااا)أ د هيكلاااة اليعتدح، والتاااي سااا المنشااا)أدم مااا  المشاااتر  المحتمااال  تقاااتولكااا  الم اوضاااات 

منشاا)أ ت، قاارإ ماا  الالماا   األخياارأتحمل المسااهولية عاا  الدفعااة تد إلااى أناااا سااأشااارت المنشاا)أ 
كشاف تو  وحادأ نقادمليو   99ع   لتزامأ بالن قات واإلولك  ليس الدفعة األولى. تعترف الحكومة 

 وحدأ نقد.مليو   99محتمل بقيمة  إلتزامع  
 

ومعيرار المحاسربة الردولي  01التفاعل بين متطلبات القياس لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العرام 
 00في القطاع العام 

 
 خل ية
. فااي 0×92 يناااير 6يماانح فارد األسااام فاي المنشاا)أ س المدرجااة إلاى منشاا)أ القطااع العااام أ فاي   41مثاال

 36وحاادأ نقااد. فااي  6222222المنشاا)أ س تيمااة عادلااة ماا  ذلاا  التاااريع، تمتلاا  األسااام فااي 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

   6929 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل

وحاادأ نقااد. كجاازء ماا  الترتياات، تتكبااد  222222، تكااو  القيمااة العادلااة لألسااام 0×92 ديمساابر
 62222سااماا. تبلال هااذا التكاااليف إالمنشا)أ أ مامااة التحوياال لتح ال علااى األسااام محولاة إلااى 

 وحدأ نقد.
 

 

ت والخادمات ذات العيتاة للعاماة. خايل عاام ت اامياة التحتياة لإلتوفر المنش)أ س المدرجة البن  42مثال
ت، أدت إلاااى التخلاااي عااا  البنياااة التحتياااة ت اااام، تااام تقاااديم تقنياااة جديااادأ فاااي  اااناعة اإل2×92

 36القيماااة بتاااااريع  إنخ اااااإوالمعااادات المساااتخدمة ماااا  تبااال المنشااا)أ س. كاناااات تيماااة خساااارأ 
ات فاي األساام ساتثمار )أ أ سياساة محاسابية لإلوحدأ نقد. تمتل  المنش 222222 2×92 ديسمبر

ات إلتزاماا، فإنااه م تنشاا) أيااة تعاتاادياً  ك) ااول ماليااة متااوفرأ للبياا . افتاارإ أ  الترتياات كااا  ترتيباااً 
 ديساااامبر 36إعااااداد التقااااارير المالياااة للمنشاااا)أ تنتااااي بتاااااريع  أحالياااة ماااا  عملياااة الماااانح وأ  فتااار 

92×0. 
 

 التحليل
أ أ األسام كمنحة، إم أنااا تساتخدم معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام بينما تلقت المنش)  40مثال

باألسام المكتسبة واإليراد غير التبادلي المتعلاق. وما  ذلا ، وأل  المنشا)أ أ  مبدئياً  عترافلإل 93
، فإنااااا ت)خاااذ بعاااي  امعتباااار متطلباااات القيااااس المبااادئي لمعياااار المحاسااابة ماليااااً  امتلكااات أ ااايً 

 .92ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93في القطاع العام الدولي 
 

تل  األ ول المساتملكة كجازء ما  معاملاة  93ي ف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   42مثال
بالقيمة العادلة، بينما ي اف معياار المحاسابة الادولي  مبدئياً اإليراد غير التبادلي التي يتم تياساا 

 عتمااادبالقيمااة العادلااة وباإل مباادئياً تلاا  األ ااول الماليااة التااي يااتم تياساااا  92العااام فااي القطاااع 
علاااى ت اااني اا، فإناااه يمكااا  أو م يمكااا  أ  ياااتم إدراج تكااااليف المعاملاااة. بينماااا تمتلااا  المنشااا)أ 

ات فااي األسااام ك) ااول ماليااة متااوفرأ للبياا ، فإنااه تااتم إضااافة تكاااليف سااتثمار سياسااة محاساابية لإل
وحاااادأ نقاااد علااااى القياااااس  6222222وحااادأ نقااااد إلاااى تيمااااة األسااااام مااا   62222 معاملاااة ماااا 

 المبدئي.
 

لغاااء اإل  92مثااال باألسااام فااي معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع  عتاارافتااتم معالجااة القياااس اليحااق وا 
ات في األسام ك) ول متوفرأ للبي  مما يعني أنه ياتم تيااس ستثمار . ت نف المنش)أ اإل92العام 
باااا فااي  ااافي  عتاارافم بالقيمااة العادلااة ماا  أ  تغياارات محقااة فااي القيمااة العادلااة يااتم اإلاألسااا

القيمة في ال اائإ أو العجاز  إنخ اإبخسائر  عترافاأل ول/ حقوق الملكية. وم  ذل  يتم اإل
 في ال ترأ التي تح ل فياا.

 
هااي كمااا قااارير الماليااة عنااد امسااتمي  المباادئي وفااي تااواريع إعااداد التإدخااامت دفتاار اليوميااة إ  
 يلي:

 
 . استمي  األسام م  خيل المنح6

األ ااااااااال الماااااااااالي المتاااااااااوفر للبيااااااااا    مدي 
 في المنش)أ سح ستثمار اإل

6262222  

 6222222  اإليراد غير التبادلي دائ  



 قياسالمالية: اإلعتراف وال األدوات

 

 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل  6923 

 62222  البن   تكاليف التحويل مدفوعةح دائ  
 

 0×92 ديسمبر 36. القياس اليحق في 9
في األ اااااول/ حقاااااوق الملكيااااااة  اااااا  المدي 

 حستثمار تعديل القيمة العادلة لإل
662222  

األ ااااااااال الماااااااااالي المتاااااااااوفر للبيااااااااا   الدائ  
 في المنش)أ سح ستثمار اإل

 662222 

 
 2×92 ديسمبر 36. القياس اليحق في 3

القيمااة  ال ااائإ أو  إنخ اااإخسااارأ   المدي 
 العجزح

222222  

 222222  للبي  األ ل المالي المتوفر  الدائ  
 



 المالية: اإلعتراف والقياس األدوات

   6924 92 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 32لمحاسبة الدولي مقارنة م  معيار ا

 10مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

علاى نحاو  والقيااس" عتاراف"األدوات المالية: اإل، 92يتم استنباط معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 بمااا فااي ذلاا  التعاادييت  والقياااس" عتااراف"األدوات الماليااة: اإل، 32أساسااي ماا  معيااار المحاساابة الاادولي

وكاااذل  التعااادييت التااي أجراهاااا مجلاااس معاااايير المحاساابة الدولياااة علاااى معياااار  9220 ديسااامبر 36حتااى
 إبريااالفاااي  "التحساااينات علاااى المعاااايير الدولياااة إلعاااداد التقاااارير المالياااة"كجااازء مااا   32المحاسااابة الااادولي

ومعيااار المحاساابة  92ختيفااات الرئيسااية بااي  معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام إلح. إ  ا9222
 هي كالتالي: 32لدوليا

 علاااى دليااال تن ياااذ  إضاااافي للتعامااال مااا   92يحتاااو  معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام
سامي. بينمااا إعتباار  ا ر  أو إالقاروإ الميسارأ وعقاود الضاما  الماالي التاي يااتم الادخول فيااا ب

 م  هذا المجامت. 32م يتعامل معيار المحاسبة الدولي 
 م اطلحات مختل اة  92م معياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام في بعإ الحاامت، يساتخد

. إ  أكثار األمثلاة أهمياة هاي اساتخدام م اطلحات "بياا  األداء 32ع  معيار المحاسابة الادولي 
المااالي" و" ااافي األ ااول/ حقااوق الملكيااة". إ  الم ااطلحات المكافئااة لاااا فااي معيااار المحاساابة 

 يا  الدخل المن  ل  إذا تدمتح" و"حقوق الملكية".الدولي هي "بيا  الدخل الشامل أو ب

  باي  "اإلياراد" و"الادخل". بينماا يمياز معياار  92م يميز معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاام
بي  "اإليراد" و"الدخل"، حياث يساتحوذ الم اطلح "الادخل" علاى معناى أوسا   32المحاسبة الدولي

 م  الم طلح "اإليراد".

 إعااادأ تقياايم ، 2دئ ماا  لجنااة ت ساايرات المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة تاام تضاامي  المبااا"
"تحوطاااات  61ولجناااة ت سااايرات المعاااايير الدولياااة إلعاااداد التقاااارير المالياااة  المشاااتقات الضااامنية"

كميحاق رسامية بمعياار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام  في عملياة أجنبياة" ستثمار افي اإل
س معاااايير المحاسااابة الدولياااة بإ ااادار لجاااا  ت سااايرات المعاااايير الدولياااة إلعاااداد . يقاااوم مجلااا92

 التقارير المالية كوثائق من  لة.
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  03معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 صفااحاتإلا :األدوات المالية 

 

 شكر وتقدير
"األدوات المالية:  7لمعيار بشكل أساسي إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ايستند هذا 

ات ي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولي للقطاع العام. وتم إعادة إادار مستخلاالذ "فااحاتاإل
ة الدولي في هذا اإلادار الخاص بمجلس معايير المحاسب 7من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 تحاد الدولي للمحاسبين بإذن من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية. للقطاع العام التابع لإل
 

ي نشره مجلس معايير المحاسبة إن النص المعتمد للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو النص الذ
 معايير الدوليةالالدولية باللغة اإلنجليزية، ويمكن الحاول على نسخ منه مباشرة من دائرة منشورات 

أكس أتش،  6أم  4كانون ستريت، لندن إي سي  03 الطابق األول، وعنوانها إلعداد التقارير المالية
 المملكة المتحدة.

 publications@ifrs.orgالبريد اإللكتروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع اإللكتروني: ال
 

إن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
إلعداد التقارير  معايير الدوليةالبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة األخرى لمجلس معايير المحاس

 .المالية
 

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

“International Financial Reporting Standards”  إلعداد  معايير الدوليةالهي عالمات تجارية لمؤسسة
 ، وال يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.التقارير المالية
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 صفااحاتاألدوات المالية: اإل -03معيار المحاسبة الدولي صفي القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية صفي القطاع العام

 

ي القطاع العام الاادرة حتى تحتوي هذه النسخة على تعديالت ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية ف
 . 9354يناير  51

 
من  ينايرفي  "فااحاتإلاألدوات المالية: ا" 03تم إادار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .9353عام 
  الاادر في أكتوبر  9355التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (

9355) 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
ثراأل   

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف
9355 



 03ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول  5927 

 

  0303يناير 
  03معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
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 المحتويات
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59-54 
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.  14-5على الفقرات  "فااحاتمالية: اإل"األدوات ال 03معيار المحاسبة الدولي للقطاع العاميحتوي 
في  03معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام يجب قراءة وتتمتع جميع الفقرات بنفس التأثير والمرجعية. 

المحاسبة الدولية للقطاع العام. ويوفر معيار المحاسبة ومقدمة معايير  اتستنتاجاإلسياق هدفه وأساس 
وتطبيق  ختيارإلأساسًا  التغيرات في التقديرات واألخطاء" ،ت المحاسبية"السياسا 0الدولي للقطاع العام 

 السياسات المحاسبية في حالة عدم وجود إرشادات اريحة. 
 

  
 
 



 : اإلفااحاتاألدوات المالية
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 الهدف 
في بياناتها المالية التي تتيح  فااحاتإن هدف هذا المعيار هو الطلب من المنشآت توفير اإل 5

 -للمستخدمين تقييم ما يلي:
 للمنشأة؛ و  للمركز المالي واألداء الماليت المالية أهمية البيانا (أ)
طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة وفي  (ب)

 نهاية فترة إعداد التقارير، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر. 
 
ات المالية وقياسها وعرضها لتزامية واإلباألاول المال عترافإن مبادئ هذا المعيار تكمل مبادئ اإل 9

ومعيار المحاسبة الدولي  "األدوات المالية: العرض" 98في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 .والقياس" عترافالمالية: اإل األدوات" 92للقطاع العام 

 

 النطاق
 -استثناء:على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كاصفة أنواع األدوات المالية، ب 0

الحاص صفي المنشآت المسيطر عليها أو الشركات الزميلة  أو المشاريع المشتركة التي  (أ)
"البيانات المالية الموحدة  6تعالج محاسبيًا حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 ات صفي المنشآت الزميلة"ستثمار "اإل 7أو معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام والمنفالة"
. غير أنه صفي "الحاص صفي المشاريع المشتركة" 8عيار المحاسبة الدولي للقطاع العامأو م

أو معيار المحاسبة الدولي  6بعض الحاالت يسمح معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
للمنشأة أن تعالج محاسبيًا  8أو معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  7للقطاع العام

عليها أو شركة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام معيار الحاة صفي منشأة مسيطر 
وصفي هذه الحاالت على المنشآت تطبيق متطلبات  02المحاسبة الدولي للقطاع العام

المعيار، وعلى المنشآت كذلك تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة 
ع المشتركة إال إذا بالحاص صفي المنشآت المسيطر عليها أو الشركات الزميلة أو المشاري

كان المشتق يلبي تعريف أداة حقوق الملكية صفي معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
08. 

لتزامو حقوق  (ب) أاحاب العمل الناجمة عن خطط مناصفع الموظفين التي ينطبق عليها  اتا 
 ."مناصفع الموظفين" 02معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 بموجب عقود التأمين. غير أن هذا المعيار ينطبق على: ات الناشئةلتزامالحقوق واإل  (ج)
المشتقات الضمنية صفي عقود التأمين إذا طلب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  (0)

 من المنشأة معالجتها محاسبيًا بشكل منفال؛ و 02
الجهة المادرة لعقود الكفاالت المالية إذا طبقت الجهة المادرة معيار المحاسبة  (0)

بالعقود وقياسها، إال أنه يجب عليها تطبيق  عترافعند اإل 02لقطاع العامالدولي ل
معيار المحاسبة الدولي أو المحلي الذي يتعامل عم عقود التأمين إذا اختارت الجهة 

 بها وقياسها. عترافالمادرة تطبيق تلك المعايير عند اإل
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لمعيار على عقود أعاله، يمكن أن تطبق المنشأة هذا ا 0و 0إضاصفة إلى ما ورد صفي
 التأمين التي تتضمن نقل المخاطر المالية. 

ات بموجب عمليات الدصفع على أساس األسهم التي ينطبق لتزاماألدوات المالية والعقود واإل  (د)
عليها المعيار الدولي أو المحلي الذي يتعامل مع الدصفع على أساس األسهم  باستثناء 

، التي 02حاسبة الدولي للقطاع العام الممن معيار  6-4العقود ضمن نطاق الفقرات
 ينطبق عليها ذلك المعيار. 

أو  06أو 02للفقرتين  وصفقاً األدوات المطلوب تانيفها على أنها أدوات حقوق الملكية ( هـ)
 .08من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  08و 07الفقرتين 

 
ر المعترف بها، وتشمل األدوات المالية ينطبق هذا المعيار على األدوات المالية المعترف بها وغي 4

ات المالية التي هي ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي لتزامالمعترف بها األاول المالية واإل
، وتشمل األدوات المالية غير المعترف بها بعض األدوات المالية التي هي برغم 92للقطاع العام 

فإنها ضمن نطاق هذا المعيار )مثل  92لعامأنها خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي للقطاع ا
 ات القروض(.إلتزامبعض 

 
ينطبق هذا المعيار على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة  1

 (.92من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  6-4الفقرات  أنظر) 92الدولي للقطاع العام 
 
 كافة منشآت القطاع العام عدا مؤسسات األعمال الحكومية. ينطبق هذا المعيار على 6
 
توضح "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام" الاادرة عن مجلس معايير المحاسبة  7

أن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الدولية للقطاع العام
 5ر المحاسبة الدولية. ويعرف معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام الاادرة عن مجلس معايي

 "عرض البيانات المالية" مؤسسات األعمال الحكومية. 
 

 التعريفات
 للمعاني المخااة لها: وصفقاً تستخدم الماطلحات التالية صفي هذا المعيار  8

مالية بخسارة مالية هي مخاطر أن يتسبب احد أطراف األداة ال (Credit risk) ئتمانمخاطر اإل 
 ات.لتزامللطرف اآلخر من خالل اإلخفاق صفي الوصفاء باإل 

 
هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدصفقات النقدية  (Currency risk) مخاطر العملة

 المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات صفي أسعار الارف األجنبي.
 

ي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدصفقات ه (Interest rate risk) مخاطر سعر الفائدة
 النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات صفي أسعار الفائدة السوقية. 

 
هي مخاطر أن تواجه المنشأة اعوبة صفي تلبية التعهدات  (risk Liquidity) مخاطر السيولة
 م النقد أو اال مالي آخر. ات المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليلتزامالمااحبة لل 
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ات المالية، عدا الذمم التجارية الدائنة لتزامهي اإل  (Loans payable) القروض مستحقة الدصفع
 عتيادية.إلا ئتمانقايرة األجل على بنود اإل 

 
هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدصفقات النقدية  (Market risk) مخاطر السوق

ية بسبب التغيرات صفي أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع المستقبلية ألداة مال
 المخاطر وهي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار األخرى. 

 
هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو  (Other price risk) مخاطر األسعار األخرى

ب التغيرات صفي أسعار السوق )عدا تلك الناجمة عن التدصفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسب
مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر العملة(، سواء كانت تلك التغييرات ناتجة عن عوامل خااة 
باألداة المالية المنفردة أو بالجهة المادرة لها، أو عوامل تؤثر على كاصفة األدوات المالية 

 المماثلة المتداولة صفي السوق. 
 

ها إستحقاقعند إخفاق الطرف المقابل صفي تقديم الدصفعات عند  ستحقاقنقضي اإلميكون األال 
 تعاقديا. 

 
تستخدم الماطلحات المعرصفة صفي معايير المحاسبة الدولية األخرى للقطاع العام صفي هذا المعيار 

لماطلحات المعرصفة ا قائمةبنفس المعني المخاص لها صفي تلك المعايير وتم إعادة إادارها صفي 
 شره بشكل منفال. تم ن

 

  اإلصفااح صفئات األدوات المالية ومستوى
حسب فئة األداة المالية فإن على المنشأة تجميع األدوات  فااحاتعندما يتطلب هذا المعيار اإل 2

خاائص  عتباراإلالمالية في فئات تناسب طبيعة المعلومات التي تم اإلفااح عنها والتي تأخذ في 
المنشأة تقديم معلومات كافية إلتاحة المطابقة مع البنود الرئيسية في هذه األدوات المالية، وعلى 

 بيان المركز المالي.
 

 للمركز المالي واألداء الماليأهمية األدوات المالية 
على المنشأة اإلفااح عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم أهمية األدوات  53

 ها المالي.المالية بالنسبة لمركزها وأدائ
 

 بيان المركز المالي
 ات المالية لتزامفئات األاول المالية واإل

 
 يجب اإلفااح عن المبالغ المسجلة لكل فئة من الفئات التالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة 55

 -، وذلك أما في بيان المركز المالي أو في اإليضاحات:92الدولي للقطاع العام 
( تلك 5، مبنية بشكل منفال )العجزأو  الفائضالعادلة من خالل  األاول المالية بالقيمة (أ)

معيار ( تلك المانفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب 9األولي: ) عترافاإلالمحددة عند 
 ؛92المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 ؛ستحقاقاإلالمحتفظ بها حتى تاريخ  اتستثمار اإل (ب)
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 القروض والذمم المدينة؛ (ج)
 ية المتوفرة للبيع؛األاول المال (د)
( 5، مع البيان بشكل منفال )العجزأو  الفائضالمالية بالقيمة العادلة من خالل  ( األاولهـ) 

األولي. )ب( تلك المانفة على أنها محتفظ بها  عترافاإلعند  أنها كذلكتلك المحددة 
 ؛ و92معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام للمتاجرة حسب 

 التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. المالية اتلتزاماإل (و)
 

 ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزلتزاماألاول المالية أو اإل
إذا حددت المنشأة قرضًا أو ذمة مدينة )أو مجموعة قروض أو ذممًا مدينة( بالقيمة العادلة من  59

 -خالل الفائض أو العجز فإن عليها اإلفااح عما يلي:
)أ(( للقرض أو الذمة المدينة )أو مجموعة  40الفقرة  أنظر) ئتمانلمخاطرة اإلض أقاى تعر  (أ)

 القروض أو الذمم المدينة( في نهاية فترة إعداد التقارير.
ذات عالقة أو أدوات مماثلة ذلك التعرض األقاى  إئتمانمقدار تخفيف أية مشتقات  (ب)

 .ئتمانلمخاطرة اإل
مي في القيمة العادلة للقرض أو الذمة المدينة )أو مقدار التغير خالل الفترة وبشكل تراك (ج)

لألال  ئتمانمجموعة القروض أو الذمم المدينة( الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة اإل
  -المالي المحدد إما:

كمقدار التغير في القيمة العادلة الذي ال ينسب للتغيرات في ظروف السوق التي  (5)
 تتسبب في نشوء مخاطرة السوق؛ أو 

ام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير في باستخد (9)
 لألال. ئتمانالقيمة العادلة الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة اإل

 
تشمل التغيرات في ظروف السوق التي تنسب في نشوء مخاطرة السوق التغيرات في 

أو مؤشر األسعار  سعر الفائدة )األساسية( أو سعر سلعة أو سعر الارف األجنبي
 التي تمت مالحظتها.

ذات عالقة أو أدوات مماثلة  إئتمانمقدار التغير في القيمة العادلة الذي حدث ألية مشتقات  (د)
 خالل الفترة وبشكل تراكمي منذ أن تم تحديد القرض أو الذمة المالية.

 
من  53ز حسب الفقرة ا ماليًا بقيمته العادلة من خالل الفائض أو العجإلتزامإذا حددت المنشأة  50

 -فإن عليها اإلفااح عما يلي: 92معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
المالي الذي ينسب  لتزاممقدار التغير خالل الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة لإل (أ)

 -الذي تم تحديده إما: لتزاملذلك اإل ئتمانللتغيرات في مخاطرة اإل
ادلة التي ال تنسب للتغيرات في ظروف السوق التي كمقدار التغير في قيمته الع (5)

 (؛ أو 4الملحق أ والفقرة تطبيق  أنظرتتسبب في نشوء مخاطرة السوق )
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باستخدام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير في  (9)
 .لتزاملإل ئتمانقيمته العادلة الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة اإل

 

تغيرات في ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق التغيرات في سعر تشمل ال
أو سعر األدوات المالية لمنشأة أخرى أو أسعار السلع أو  Benchmarkالفائدة األساسي 

 Unit-Linkingمؤشر األسعار، وبالنسبة للعقود التي تشمل خااية الوحدات المرتبطة 

Feature ستثمارسوق تلك التغيرات في أداء اندوق اإلتشمل التغيرات في ظروف ال 
 الداخلي أو الخارجي المتعلق بذلك.

المالي والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقديًا دفعه عند  لتزامالفرق بين المبلغ المسجل لإل (ب)
 .لتزاملااحب اإل ستحقاقاإل

 
  -على المنشأة اإلفااح عما يلي: 54

 )أ(. 50)ج( والفقرة  59ت في الفقرة متثال للمتطلبااألساليب المستخدمة لإل (أ)
)ج( أو 59متثال للمتطلبات في الفقرة تعتقد أن اإلفااح الذي قدمته لإل إذا كانت المنشأة (ب)

المالي الذي  لتزام)أ( ال يمثل بأمانة التغير في القيمة العادلة لألال المالي أو اإل 50الفقرة 
والعوامل التي  ستنتاجلتوال لهذا اإلية فإن أسباب ائتمانينسب للتغيرات في مخاطرته اإل

 تتأثر بها تكون مناسبة.
 

 إعادة التانيف 
من معيار المحاسبة الدولي  60-63للفقرات  وفقاً إذا قامت المنشأة بإعادة تانيف أال مالي ) 51

  -( على أنه تم قياسه:92للقطاع العام 
 ؛ أو بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفأة وليس بمقدار القيمة العادلة (أ)
 بمقدار القيمة العادلة وليس بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفأة. (ب)

 
 فإن عليها اإلفااح عن المبلغ الذي أعيد تانيفه ضمن أو خارج كل فئة، وسبب إعادة التانيف.

 
في حال قامت المنشأة بإعادة تانيف أحد األاول المالية خارج القيمة العادلة من خالل فئة  56

أو  92المحاسبة الدولي للقطاع العام من معيار  17أو الفقرة  11للفقرة  فقاً و الفائض أو العجز 
، فينبغي 92معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام من  18للفقرة  وفقاً خارج فئة متوفر برسم البيع 

 -عليها اإلفااح عن:
 القيمة المعاد تانيفها في وخارج كل فئة؛ (أ)
األاول المالية التي أعيد تانيفها في فترات إعداد القيم المسجلة والقيم العادلة لجميع  (ب)

 ؛عترافاإلالتقارير الحالية والسابقة، لكل فترة من فترات إعداد التقارير المالية حتى إلغاء 
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الحالة النادرة والحقائق والظروف التي تشير إلى ندرة الحالة، في حال أعيد تانيف أحد  (ج)
 ؛ 92ر المحاسبة الدولي للقطاع العام من معيا 11للفقرة  وفقاً األاول المالية 

 العجزأو  الفائضالقيمة العادلة للربح أو الخسارة الناشئة عن األال المالي المعترف به في  (د)
في فترة إعداد التقارير تلك وفترة إعداد التقارير في اافي األاول/ حقوق الملكية أو 

 دة تانيف األال المالي؛السابقة، بالنسبة لفترة إعداد التقارير التي تم فيها إعا
اافي أو  العجزأو  الفائضبها في  عترافاإلربح أو خسارة القيمة العادلة التي يمكن  ( هـ)

 عترافاإلفي حال لم يتم إعادة تانيف األال المالي بينما تم األاول/حقوق الملكية 
من فترات  ، لكل فترةالعجزأو  الفائضوالماروف المعترف به في  واإليراد والعجز بالفائض

إعداد التقارير التي تلي إعادة التانيف )بما في ذلك فترة إعداد التقارير التي تم فيها إعادة 
 باألال المالي؛ و عترافاإلتانيف األال المالي( حتى إلغاء 

في تاريخ  استردادهاسعر الفائدة الفعلي والقيم المقدرة للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة  (و)
 األال المالي.إعادة تانيف 

 
  عترافإلغاء اإل

من الممكن أن تكون المنشأة قد حولت األاول المالية بطريقة بحيث ال يتأهل جزء من األاول  57
من معيار المحاسبة الدولي للقطاع  02-57الفقرات  أنظر) عترافالمالية أو جميعها إللغاء اإل

  -لمالية عما يلي:(، وعلى المنشأة اإلفااح لكل فئة من هذه األاول ا92العام 
 طبيعة األاول؛ (أ)
 طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التي تبقى المنشأة معرضة لها؛ (ب)
بكافة  عترافات المرتبطة بها عندما تستمر المنشأة في اإللتزامالمبالغ المسجلة لألاول ولإل (ج)

 األاول اإلفااح؛ و
المنشأة في  اإلفااح عن المبلغ المسجل لألاول األالية ومبلغ األاول التي تستمر (د)

 عترافات المرتبطة بذلك عندما تستمر المنشأة في اإللتزامبها والمبلغ المسجل لإل عترافاإل
 باألاول إلى مدى مشاركتها المستمرة. 

 
 الضمان 

  -على المنشأة اإلفااح عما يلي: 58
في ات المحتملة، بما لتزامات أو اإللتزامالمبلغ المسجل لألاول المالية المرهونة كضمان لإل (أ)

من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام )أ(  02ذلك المبالغ التي أعيد تانيفها حسب الفقرة 
 ؛ و92

 األحكام والشروط المتعلقة بتعهدها. (ب)
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عندما يكون لدى المنشأة ضمان )ألاول مالية أو غير مالية( وسمح لها ببيع أو إعادة رهن  52

جانب ااحب الضمان فإن عليها اإلفااح من    Defaultالضمان في حالة عدم وجود تقاير 
  -عما يلي:

 القيمة العادلة للضمان المحتفظ به؛ (أ)
 بإعادته؛ و إلتزامالقيمة العادلة ألي ضمان تم بيعه أو إعادة رهنه، وما إذا كان على المنشأة  (ب)
 الشروط واألحكام المتعلقة باستخدامها للضمان. (ج)

 
  ئتمانحساب مخاص خسائر اإل

وتسجل المنشأة االنخفاض في حساب منفال  ئتماناألاول بسبب خسائر اإل عندما تنخفض قيمة 93
)على سبيل المثال حساب مخاص يستخدم لتسجيل االنخفاضات الفردية أو حساب مشابه لتسجيل 
انخفاض جماعي لألاول( بداًل من تخفيض المبلغ المسجل لألال مباشرة فإن عليها اإلفااح 

 ساب خالل الفترة لكل فئة  من األاول المالية.عن مطابقة التغيرات في ذلك الح
 

 األدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة 
من معيار  00الفقرة  أنظرومكون حقوق ملكية ) إلتزامإذا أادرت المنشأة أداة تحتوي على كل من  95

 Multiple Embedded( وكان لألداة مشتقات ضمنية متعددة98المحاسبة الدولي للقطاع العام 

Derivatives   تعتمد قيمتها على بعضها )مثل أداة مالية قابلة للتحويل وقابلة لالستدعاء
Callable Convertible .فإن عليها اإلفااح عن وجود هذه الخاائص ) 

 

 عدم الوفاء واإلخالل
لمنشأة اإلفااح الدفع المعترف بها في نهاية فترة إعداد التقارير على ا للقروض المستحقةبالنسبة  99

 -عما يلي:
تفاايل أية حاالت عدم وفاء خالل الفترة بالمبلغ األالي أو الفائدة أو احتياطي استهالك  (أ)

 القروض أو أحكام اإلطفاء لهذه القروض المستحقة؛
 المبلغ المسجل للقروض المستحقة التي لم يتم الوفاء بها في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و (ب)
حاالت عدم الوفاء أو أعيد التفاوض بشأن شروط القروض المستحقة  ما إذا تمت معالجة (ج)

 قبل التاريح بإادار البيانات المالية.
 

إذا كانت هناك أثناء الفترة حاالت إخالل بأحكام اتفاقية قرض باستثناء تلك الحاالت المبينة في  90
إذا سمحت  99ة فإن على المنشأة اإلفااح عن نفس المعلومات حسبما تتطلب الفقر  99الفقرة 

حاالت اإلخالل هذه للمقرض طلب اإلسراع في التسديد )ما لم يكن قد تمت معالجة حاالت اإلخالل 
 أو أعيد التفاوض بشأن شروط القرض في نهاية فترة إعداد التقارير أو قبله(.
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 بيان األداء المالي
 بنود اإليراد أو الماروف أو المكاسب أو الخسائر 

 

فااح عن البنود التالية لإليراد أو الماروف أو المكاسب أو الخسائر إما في بيان على المنشأة اإل 94
 األداء المالي أو في اإليضاحات.

 -اافي مكاسب أو اافي خسائر: (أ)
المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  اتلتزاماإلاألاول المالية أو  (5)

المالية المحددة  اتزاملتاإلالعجز، مع البيان بشكل منفال لألاول المالية أو 
المالية المانفة  اتلتزاماإلاألولي واألاول المالية أو  عترافاإلأنها كذلك عند 

 ؛92على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
األاول المالية المتوفرة للبيع، مع البيان بشكل منفال مبلغ المكسب أو  (9)

خالل الفترة اافي األاول/حقوق الملكية باشرة في الخسارة المعترف به م
 عترافاإلحقوق الملكية وتم اافي األاول/والمبلغ الذي تم إعادة تانيفه من 

 به في ربح أو خسارة الفترة؛
 ؛ ستحقاقاإلالمحتفظ بها حتى تاريخ  اتستثمار اإل (0)
 القروض والذمم المدينة؛ و (4)
 المطفأة. المالية التي تم قياسها بالتكلفة اتلتزاماإل (1)

جمالي ماروف الفائدة )التي تم  إيرادإجمالي  (ب) أسلوب الفائدة  باستخدام احتسابهاالفائدة وا 
المالية التي ليست مقدرة بالقيمة العادلة  اتلتزاماإلالنافذ المفعول( لألاول المالية أو 

 ؛العجزأو  الفائضمن خالل 
تحديد سعر الفائدة الساري المبالغ التي تدخل في  ستثناءإبوماروف الرسوم )  إيراد (ج)

 -المفعول( الناجمة من:
المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل  اتلتزاماإلاألاول المالية أو  (5)

 ؛ والعجزأو  الفائض
التي   Fiduciary Activitiesاألخرى  يةئتماناإلواألنشطة  Trust  ئتماناإل (9)

ات ئتماناألفراد واإلنيابة عن  هاإستثمار باألاول أو  االحتفاظينجم عنها 
Trusts وخطط منافع التقاعد والمؤسسات األخرى؛ 

قيمتها المستحق حسب الفقرة  انخفضتالفائدة المستحق من األاول المالية التي  إيراد (د)
 ؛ و92للقطاع العام من معيار المحاسبة الدولي  596 تطبيق

 القيمة لكل فئة أال مالي. انخفاض(   مبلغ أية خسارة في هـ)
 

 األخرى صفااحاتاإل
 السياسات المحاسبية

على المنشأة اإلفااح في ملخص  5للقطاع العام من معيار المحاسبة الدولي 509حسب الفقرة  91
للسياسات المحاسبية الهامة عن أساس )أو أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية، 

 بيانات المالية.والسياسات المحاسبية األخرى المستخدمة المناسبة لفهم ال
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 محاسبة التحوط
على المنشأة اإلفااح عما يلي بشكل منفال لكل نوع من التحوط المبين في معيار المحاسبة  96

تحوطات القيمة العادلة وتحوطات التدفق النقدي وتحوطات اافي ، مثالً ) 92للقطاع العام الدولي 
 -في العمليات األجنبية(: اتستثمار اإل
 وط؛واف لكل نوع من التح (أ)
واف لألدوات المالية المحددة أنها أدوات تحوط وقيمتها العادلة في نهاية فترة إعداد  (ب)

 التقارير؛ و
 طبيعة المخاطر التي يتم تحوطها. (ج)

 
  -بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي على المنشأة اإلفااح عما يلي: 97

 ؛العجزأو  الفائضالفترات عندما يتوقع حدوث التدفقات النقدية وعندما يتوقع أن تؤثر على  (أ)

محاسبة تحوط لها  استخدمت  Forecast Transactionsواف ألية معامالت متوقعة  (ب)
 في السابق، ولكن لم يعد يتوقع حدوثها؛

 خالل الفترة؛ اافي األاول/حقوق الملكيةبه في  عترافاإلالمبلغ الذي تم  (ج)

الفترة،  عجزأو  ضفائ إلىحقوق الملكية اافي األاول/المبلغ الذي تم إعادة تانيفه من  (د)
 ؛ واألداء الماليمع بيان المبلغ الذي أدخل في كل بند رئيسي في بيان 

حقوق الملكية خالل الفترة وأدخل في التكلفة األولية أو اافي األاول/المبلغ الذي نقل من (   هـ) 
أو تحمل تكلفته  امتالكهغير مالي آخر كان  إلتزاممبلغ مسجل آخر ألال غير مالي أو 

 ملة متوقعة محوطة محتملة إلى حد كبير.معا
 
 -على المنشأة اإلفااح بشكل منفال عما يلي: 98

 -تحوطات القيمة العادلة المكاسب أو الخسائر: (أ)
 في أداة التحوط؛ و (5)
 في البند المحوط الذي ينسب للمخاطرة المحوطة. (9)

لنقدي؛ عدم الفاعلية المعترف بها في الفائض أو العجز التي تنجم من تحوطات التدفق ا (ب)
 و

عدم الفاعلية المعترف بها في الفائض أو العجز التي تنجم من تحوطات اافي  (ج)
 في العمليات األجنبية. اتستثمار اإل

 
 القيمة العادلة

لتزامو ، بالنسبة لكل فئة من األاول المالية 01ما ورد في الفقرة  ستثناءإب 92 الفقرة  أنظرالمالية ) اتا 
بطريقة تتيح لها أن تقارن مع  اتلتزاماإلالعادلة لتلك الفئة من ( على المنشأة اإلفااح عن القيمة 2

 مبلغها المسجل.
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لتزامو عند اإلفااح عن القيم العادلة على المنشأة تجميع األاول المالية  03 المالية في فئات،  اتا 
فقط إلى المدى الذي يتم به تقاص مبالغها المسجلة في بيان المركز  Offset ولكن عليها تقااها

 الي.الم
 
أسلوب تقييم  استخداماألساليب، وعند على المنشأة اإلفااح عما يلي لكل فئة من األدوات المالية،  05

المطبقة عند تحديد القيم العادلة لكل فئة من األاول المالية أو  فتراضاتاإلاإلفااح عن 
لمعلومات حول المالية، فعلى سبيل المثال إذا إنطبق ذلك، على المنشأة اإلفااح عن ا اتلتزاماإل
المقدرة أو أسعار الفائدة أو  ئتمانالمتعلقة بمعدالت التسديد أو معدالت خسائر اإل فتراضاتاإل

إذا كان هناك تغير في أساليب التقييم، فعلى المنشاة اتن تفاح عن ذلك التغيير  أسعار الخام.
 وأسبابه. 

 
يف قياسات القيمة العادلة ، على المنشاة تان00المطلوبة بموجب الفقرة  فااحاتلعمل اإل 09

باستخدام هيكل القيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في عمل القياسات. ويضم 
 هيكل القيمة العادلة المستويات التالية:

ات المتطابقة لتزامفي األسواق النشطة لألاول واإلاألسعار المعلنة )غير المعدلة(  (أ)
 (؛ و5)المستوى

التي يمكن مالحظتها لألال أو  5سعار المعلنة المشمولة في المستوى المدخالت عدا األ (ب)
(؛ 9، إما بشكل مباشر )أي، كسعر( أو غير مباشر )مأخوذة من األسعار( )المستوىلتزاماإل
 و

غير المستندة إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير  لتزاممدخالت األاول أو اإل (ج)
 (. 0المالحظة( )المستوى 

 
حديد مستوى هيكل القيمة العادلة الذي يانف فيه قياس القيمة العادلة بكامله على أساس يتم ت

بكاملها. ولهذه الغاية، تقيم أهمية أدنى مدخالت للمستوى والتي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة 
ذا استخدم قياس القيمة العادلة  مالحظة  مدخالتالمدخالت مقابل قياس القيمة العادلة بكاملها. وا 

. 0على المدخالت غير المالحظة، فإن هذا القياس يبكون من المستوى  بناءً  ةب تعديالت هامتتطل
ويقتضي تقييم أهمية مدخالت معينة لقياس القيمة العادلة بكاملها ممارسة التقدير ودراسة العوامل 

 . لتزامالخااة باألال أو اإل
 
ا في بيان األداء المالي، على المنشأة اإلفااح لكل فئة بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المعترف به  00

 من األدوات المالية عما يلي:
مستوى هيكل القيمة العادلة التي تانف قياسات القيمة العادلة ضمنه بكاملها وفال  (أ)

 . 09للمستويات المحددة في الفقرة  وفقاً قياسات القيمة العادلة 
في هيكل القيمة العادلة وأسباب هذه التنقالت.  9والمستوى 5أية تنقالت هامة بين المستوى (ب)

ويتم اإلفااح عن التنقالت إلى كل مستوى ومناقشتها بشكل منفال عن التنقالت خارج كل 
جمالي األاول األهمية فيما يتعلق بالمستوى. ولهذا الغرض، يتم تقدير  فائض أو العجز وا 

 ات. لتزامأو إجمالي اإل
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فتتاحية مع األرادة إلمطابقة األرادة ا ،0لة في المستوى بالنسبة لقياسات القيمة العاد (ج)
 الختامية مع اإلفااح بشكل منفال عن التغييرات خالل الفترة المنسوبة إلى ما يلي:

إجمالي األرباح أو الخسائر للفترة المعترف بها في الفائض أو العجز وواف لمكان  (5)
 عرضها في بيان األداء المالي؛ و

 لخسائر المعترف به في افي األاول/حقوق الملكية؛ وإجمالي األرباح أو ا (9)
عمليات الشراء والبيع واإلادار والتسوية )يتم اإلفااح عن نوع من الحركات بشكل  (0)

 منفال(؛ و
، التنقالت المنسوبة إلى التغيرات في إمكانية )مثالً  0التنقالت من أو إلى المستوى  (4)

لنسبة للتنقالت الهامة، يتم اإلفااح مالحظة بيانات السوق( وأسباب تلك التنقالت. با
ومناقشتها بشكل منفال عن التنقالت خارج المستوى  0عن التنقالت إلى المستوى 

0. 
( أعاله المشمولة في الفائض أو العجز 5مبلغ إجمالي األرباح أو الخسائر للفترة في )ج() (د)

المحتفظ بها في نهاية ات لتزامالمنسوب إلى األرباح أو الخسائر المتعلقة بتلك األاول واإل
 فترة إعداد التقارير وواف مكان عرض األرباح أو الخسائر في بيان األداء المالي. 

، إذا كان تغيير واحد أو أكثر من المدخالت 0بالنسبة لقياسات القيمة العادلة في المستوى  ( هـ)
فعلى المنشاة بديلة معقولة وممكنة سيغير القيمة العادلة باورة جوهرية،  إفتراضاتإلى 

توضيح تلك الحقيقة واإلفااح عن تأثير تلك التغييرات. وتفاح المنشاة عن كيفية احتساب 
بديلة معقولة وممكنة. ولهذا الغرض، يتم تقدير األهمية فيما  إفتراضاتتأثير التغيير إلى 

جمالي األاول أو إجمالي اإل كية ات أو إجمالي حقوق المللتزاميتعلق بالفائض أو العجز وا 
 بالتغييرات في القيمة العادلة في اافي األاول/حقوق الملكية. عترافعند اإل

 
الكمية المطلوبة بموجب هذه الفقرة في ايغة أفقية إال إذا كانت هناك  فااحاتتعرض المنشأة اإل

 ايغة أخرى أكثر مالئمة.
 

 أنظرأسلوب تقييم ) تخدامباسإذا كان سوق األداة المالية ليس نشطًا تحدد المنشأة قيمتها العادلة  04
(، وبرغم ذلك فإن 92للقطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 559 تطبيق –536 الفقرات تطبيق

األولي هو سعر المعاملة )أي المقابل أو التعويض  عترافاإلأفضل دليل على القيمة العادلة عند 
Consideration 538 شروط المبينة في الفقرة تطبيقالذي قدم أو تم إستالمه(، إال إذا تم تلبية ال 

ويتبع ذلك أنه يمكن أن يوجد فرق بين القيمة العادلة  92للقطاع العام من معيار المحاسبة الدولي 
ذا وجد مثل  باستخداماألولي والمبلغ الذي سيحدد في ذلك التاريخ  عترافاإلعند  أسلوب التقييم، وا 

 -حسب فئة األداة المالية: هذا الفرق فإن على المنشأة اإلفااح عما يلي
لتعكس تغيرًا في العوامل )بما  العجزأو  الفائضبهذا الفرق في  عترافسياستها المحاسبية لإل (أ)

أ 76فقرة التطبيق أنظرعند تحديد سعر ) عتباراإلفي ذلك الوقت( على المشاركين أخذه في 
 (؛ و02من معيار المحاسبة الدولي 
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في بداية ونهاية الفترة ومطابقة الفائض أو العجز به في  فعترااإلإجمالي الفرق الذي سيتم  (ب)
 للتغييرات في رايد هذا الفرق.

 

 -عن القيمة العادلة: فااحاتال تطلب اإل 01

غ المسجل تقريبًا معقواًل للقيمة العادلة، على سبيل المثال لألدوات المالية  عندما يكون المبل (أ)
 ألجل؛مثل الذمم المدينة والدائنة التجارية قايرة ا

في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق معروض في سوق نشط، أو  ستثمارإل (ب)
تكلفة حسب معيار المحاسبة مشتقات مرتبطة بأدوات حقوق الملكية هذه التي تم قياسها بال

 ن قيمتها العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به؛ أو أل 92الدولي للقطاع العام 

إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخااية ال يمكن مشاركة تقديرية  يحتوي على خاايةلعقد  (ج)
 قياسها بشكل موثوق به.

 

)ب( و)ج( على المنشأة اإلفااح عن المعلومات لمساعدة  01في الحاالت المبينة في الفقرة  06
مستخدمي البيانات المالية في إتخاذ أحكامهم الخااة بهم بشأن مدى الفروقات الممكنة بين المبلغ 

 المالية وقيمتها العادلة، بما في ذلك: اتلتزاماإلالمسجل لهذه األاول المالية أو 

حقيقة أنه لم يتم اإلفااح عن معلومات القيمة العادلة لهذه األدوات ألنه ال يمكن قياس  (أ)
 قيمتها العادلة بشكل موثوق به؛

يضاح أسباب عدم إمكانية قياس ا (ب) لقيمة العادلة واف لألدوات المالية ومبلغها المسجل وا 
 بشكل موثوق به؛

 معلومات حول سوق األدوات؛ (ج)

 معلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوي التارف باألدوات المالية وكيفية ذلك؛ و (د)

باألدوات المالية التي لم يمكن في السابق قياس قيمتها العادلة بشكل  عترافاإل(  إذا لم يتم هـ)
ومبلغ  عترافاإلومبلغها المسجل في وقت إلغاء بهذه الحقيقة  عترافاإلموثوق به، يجب 

 المكسب أو الخسارة المعترف به.
 

 ميسرة الالقروض 
ومن األمثلة على القروض بشروط وق. من شروط الستمنح المنشآت القروض بشروط ميسرة بأقل  07

نوحة ميسرة التي تمنحها المنشآت القروض للدول النامية والمزارع الاغيرة والقروض الطالبية المم
للطلبة المرهلين لدخول الجامعات أو الكليات وقروض اإلسكان المنوحة للعائالت ذات الدخل 

 المتدني. بالنسبة للقروض الممنوحة بشروط ميسرة، يجب على المنشأة أن تفاح عما يلي:
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 فتتاحية والختامية للقروض بما فيها:إلمطابقة بين القيم المسجلة ا (أ)

 الممنوحة خالل الفترة؛  ديدةسمية للقروض الجإلالقيمة ا (5)

 األولي؛  عترافتعديل القيمة العادلة عند اإل (9)

 القروض المسددة خالل الفترة؛ و (0)

 نخفاض القيمة المعترف بها؛ وإخسائر  (4)

 أي زيادة خالل الفترة في المبلغ المخاوم الناجم عن مرور الوقت؛ و (1)

 التغييرات األخرى.  (6)

  سمية للقروض في نهاية الفترة.إلالقيمة ا (ب)

 غايات وشروط األنواع المختلفة من القروض؛ و (ج)

 التقييم. إفتراضات (د)
 

 طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية
على المنشأة اإلصفااح عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم طبيعة ومدى  08

 صفترة إعداد التقارير.المخاطر الناجمة من األدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة صفي 
 

على المخاطر التي تنجم من األدوات المالية وكيف  42-43التي تتطلبها الفقرات فااحاتتركز اإل 02
 ئتمانتمت إدارتها، وتشمل هذه المخاطر عادة دون أن تكون مقتارة على ذلك مخاطرة اإل

 ومخاطرة السوق. ومخاطرة السيولة
 

 النوعية صفااحاتاإل
 -ة الناجمة من األدوات المالية على المنشأة اإلفااح عما يلي:لكل نوع من المخاطر  43

 التعرض للمخاطرة وكيف تنجم؛ (أ)

 أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطرة والطرق المستخدمة لقياس المخاطرة؛ و (ب)

 أية تغيرات في البند )أ( أو البند )ب( عن الفترة السابقة. (ج)
 

 الكمية صفااحاتاإل
 -اجمة من األدوات المالية، يجب على المنشأة اإلفااح عما يلي:لكل نوع من المخاطرة الن  45

ملخص للبيانات الكمية حول تعرضها لتلك المخاطرة في نهاية فترة إعداد التقرير، ويجب أن  (أ)
يكون هذا اإلفااح بناءًا على المعلومات المتوفرة داخليًا لموظفي اإلدارة الرئيسيين للمنشأة 
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 عن األطراف فااحات"اإل 93اسبة الدولي للقطاع العام )حسب التعريف في معيار المح
 (، على سبيل المثال الهيئة الحاكمة أو المسئول التنفيذي الرئيسي للمنشأة.ذات العالقة"

إلى المدى الذي لم يرد في البند )أ(، ما لم تكن  42-40التي تتطلبها الفقرات  فااحاتاإل (ب)
من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  47 -41الفقرات  أنظرالمخاطرة غير هامة نسبيًا )

 لإلطالع على مناقشة حول األهمية النسبية(. 5
 حاالت تركيز المخاطرة إذا لم تكن ظاهرة من البند )أ( والبند )ب(. (ج)

 
إذا كانت البيانات الكمية التي تم اإلفااح عنها كما هي في نهاية فترة إعداد التقارير المالي ال  49

نشأة للمخاطرة خالل الفترة فإن على المنشأة تقديم مزيد من المعلومات توضح تمثل تعرض الم
 التعرض للمخاطرة من قبل المنشأة.

 
  ئتمانمخاطر اإل

 -على المنشأة اإلفااح عما يلي حسب فئة األداة المالية: 40
في تاريخ إعداد التقرير بدون األخذ  ئتمانتعرض لمخاطرة اإل درجة المبلغ الذي يمثل أقاى (أ)

 Creditاألخرى  ئتمانأي ضمان محتفظ به أو تحسينات اإل عتباراإلفي 
Enhancements   على سبيل المثال إتفاقيات تقاص التي ال تتأهل للتسوية(Offset 

 (؛98للقطاع العام  حسب معيار المحاسبة الدولي
غ األخرى. فيما يتعلق بالمبل ئتمانواف للممتلكات المحتفظ بها كضمان وتحسينات اإل (ب)

 المفاح عنه في البند )أ(؛
ها ولم تنخفض إستحقاقلألاول المالية التي لم تنقضي فترة  ئتمانمعلومات حول نوعية اإل (ج)

 قيمتها؛ و
ها أو تنخفض قيمتها، إستحقاقالمبلغ المسجل لألاول المالية التي خالفًا لذلك ستنقضي فترة  (د)

 والتي أعيد التفاوض بشأن شروطها.
 

 قيمتها انخفضتها أو إستحقاقانقضى األاول المالية التي 
 
 -على المنشأة اإلفااح عما يلي حسب فئة األال المالي: 44

   

ها في نهاية فترة إعداد التقارير ولكن إستحقاقتحليل لعمر األاول المالية التي انقضى تاريخ  (أ)
 لم تنخفض قيمتها؛

فترة تقديم التقرير، بما قيمتها كما في  انخفضتتحليل لألاول المالية التي حددت فرديًا أنها  (ب)
 قيمتها؛ و انخفضتعند تحديد أنها  عتباراإلفي ذلك العوامل التي أخذتها المنشأة في 

األخرى بالنسبة  ئتمانواف للممتلكات التي  تحتفظ بها المنشأة كضمان وتحسينات اإل (ج)
ذا لم يكن ذلك عمليًا اإلفااح عن تقدير  للمبالغ التي تم اإلفااح عنها في )أ( و )ب(، وا 

 لقيمتها العادلة.
 

 األخرى ئتمانالممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإل 
عندما تحال المنشأة على أاول مالية أو غير مالية خالل فترة اإلستيالء على الممتلكات التي  41

األخرى )على سبيل المثال الكفاالت(، وكانت  ئتمانتحتفظ بها كضمان أو اللجوء إلى تحسينات اإل
 -في المعايير األخرى فإن على المنشأة اإلفااح عما يلي: عترافاإلاول تلبي مقاييس هذه األ



 : اإلفااحاتاألدوات المالية

 

  5054 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طبيعة األاول التي تم الحاول عليها ومبلغها المسجل؛ و (أ)
عندما ال تكون األاول قابلة للتحويل بسهولة للنقد، اإلفااح عن سياساتها الخااة  (ب)

 بالتارف بهذه األاول أو بإستخدامها في عملياتها.
 

 خاطرة السيولة م
  -على المنشأة اإلفااح عما يلي:  46

غير المشتقة )بما فيها عقود الكفالة المالية ات المالية لتزامالمتعلق باإل ستحقاقتحليل لإل (أ)
 ات التعاقدية المتبقية؛ وستحقاقيبين اإلالاادرة( 

 ستحقاقاإلليل ات المالية غير المشتقة. وينبغي أن يشمل تحلتزامالمتعلق باإل ستحقاقتحليل لإل (ب)
ات البمالية غير المشتقة التي تعتبر تواريخ لتزامالتعاقدية المتبقية لتلك اإل ستحقاقتواريخ اإل

 (.54الفقرة تطبيق  أنظرالتعاقدية جوهرية بالنسبة لها لفهم توقيت التدفقات النقدية ) ستحقاقاإل
 ب(.ين )أ( و)واف لكيفية إدارتها لمخاطرة السيولة المطبقة في البند (ج)

 
 مخاطرة السوق 

 تحليل الحساسية
  -:48على المنشأة اإلفااح عما يلي ما لم تكن تمتثل للفقرة  47

تحليل الحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق التي تتعرض لها المنشأة في فترة إعداد التقارير  (أ)
ستتأثر بسبب  حقوق الملكية كانتاافي األاول/و  العجزأو  الفائضوبيان كيف أن 

   في متغير المخاطرة ذو العالقة التي كانت ممكنة بشكل معقول في ذلك التاريخ؛ التغيرات
 المستخدمة  في إعداد تحليل الحساسية؛ و فتراضاتاألساليب واإل (ب)
 المستخدمة، وأسباب هذه التغيرات. فتراضاتالتغيرات عن الفترة السابقة في األساليب واإل (ج)

 
مثل القيمة المعرضة للمخاطرة الذي يعكس اإلعتماد  إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل الحساسية 48

ستخدمته  المتبادل  بين متغيرات المخاطرة )على سبيل المثال أسعار الفائدة وأسعار الارف( وا 
تحليل الحساسية هذا بداًل من التحليل المحدد في الفقرة  استخدامإلدارة المخاطر المالية فإنه يمكنها 

 -ااح عما يلي:، وعلى المنشأة كذلك اإلف47
 فتراضاتإيضاح لألسلوب المستخدم في إعداد تحليل الحساسية هذا وللمؤشرات الرئيسية واإل (أ)

 التي ترتكز عليها البيانات المقدمة؛ و
إيضاح لهدف األسلوب المستخدم وللتحديدات التي قد تنجم في المعلومات التي ال تعكس  (ب)

 ات العالقة.ات ذلتزامبشكل كامل القيمة العادلة لألاول واإل
 



اإلفااحات األدوات المالية:  

 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   5051 

 مخاطرة السوق األخرى إصفااحات
ال تمثل  48أو الفقرة  47عندما تكون تحليالت الحساسية التي تم اإلفااح عنها حسب الفقرة  42

المخاطرة المالزمة في األداة المالية )على سبيل المثال ألن التعرض في نهاية السنة ال يعكس 
عن هذه الحقيقة وسبب إعتقادها أن تحليالت التعرض خالل السنة( فإن على المنشأة اإلفااح 

 الحساسية ال تمثل هذه المخاطرة.
 

 نتقالإل تاريخ النفاذ وا
 0على المنشأة تطبيق هذا المعيار للبيانات المالية التي تغطي الفترات السنوية التي تبدأ صفي  23

ذا طبقت المنشأة هذا المعيا 0300يناير  ر لفترة تبدأ قبل أو بعد ذلك، ويشجع التطبيق المبكر، وا 
 ، صفإن عليها اإلصفااح عن هذه الحقيقة.0300يناير  0

 
 ةمعايير المحاسبة الدولي إال إذا طبقت أيضاً  0300يناير  0ال تطبق المنشأة هذا المعيار قبل  20

 .02و 08للقطاع العام 
 
 ةيكما هو معرف في معايير المحاسبة الدول المحاسبي ستحقاقأساس اإل عندما تتبنى المنشأة 19

ينطبق هذا المعيار على البيانات ، لغايات إعداد التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ، للقطاع العام
 لفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعد لك. المالية للمنشأة التي تغطي ا

 
ة فإنها ليست بحاج 9350يناير  5لسنوية التي تبدأ قبلإذا طبقت المنشأة هذا المعيار للفترات ا 10

بشأن طبيعة ومدى المخاطر  42-08التي تتطلبها الفقرات  فااحاتلعرض معلومات مقارنة لإل
 الناجمة عن األدوات المالية.

 

 (0330) 02ستبدال معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ا  سحب و 
ع محل معيار المحاسبة الدولي للقطا 98يحل هذا المعيار ومعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  14

. يبقى معيار المحاسبة 9335في عام الاادر  "األدوات المالية: اإلفااح والعرض" 51العام 
ومعيار  98إال أن يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  مطبقاً  51الدولي للقطاع العام 

 سبق. أأو يدخالن حيز النفاذ، أيهما  03المحاسبة الدولي للقطاع العام 



 األدوات المالية : اإلفصاحات

   3031 03عام إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ال

 الملحق أ 
 رشادات التطبيقإ

 03هذا الملحق جزءاً ال يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

 (9 فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح )الفقرة
 

أن تقوم المنشأة بتصنيف األدوات المالية في فئات تناسب طبيعة  9تتطلب الفقرة  .3 تطبيق
خصائص هذه األدوات المالية،  ارعتباإلالمعلومات التي تم اإلفصاح عنها والتي تأخذ في 

تحددها المنشأة، ولذلك فهي متميزة عن فئات األدوات المالية  1والفئات المبينة في الفقرة 
)الذي يحدد كيفية قياس األدوات  99المحددة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 بالتغيرات في القيمة العادلة(. عترافاإلالمالية وأين يتم 
 

 -حديد فئات األدوات المالية، على المنشأة إجراء ما يلي كحد أدنى:عند ت .9 تطبيق
أن تميز األدوات التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة عن األدوات التي تم قياسها بالقيمة  (أ)

 العادلة.
 أن تعامل هذه األدوات المالية كفئة أو فئات منفصلة خارج نطاق هذا المعيار. (ب)

 

فها مقدار التفاصيل التي توفرها لتلبية متطلبات هذا على المنشاة أن تقرر في ظل ظرو  .0 تطبيق
المعيار ومقدار التأكد الذي تضعه على مختلف نواحي المتطلبات وكيف تصنف 
المعلومات لعرض الصورة الكلية بدون دمج المعلومات مع مختلف الخصائص، ومن 

اعد مستخدمي الضروري إجراء توازن بين تحميل البيانات المالية تفاصيل مفرطة قد ال تس
البيانات المالية وتجعل المعلومات الهامة غامضة نتيجة لوجود عدد كبير جدًا لها، فعلى 
سبيل المثال على المنشأة عدم جعل المعلومات الهامة غامضة بإدخالها ضمن مقدار كبير 
من التفاصيل غير الهامة، وبالمثل على المنشأة عدم اإلفصاح عن المعلومات التي 

بحيث تجعل الفروقات الهامة بين المعامالت الفردية أو المخاطر المرتبطة  جمعت كذلك
 بها غامضة.

 

 أهمية األدوات المالية للمركز المالي واألداء المالي
 

 ( 31و 30)الفقرتان  العجزأو  الفائضالمالية بالقيمة العادلة من خالل  اتلتزاماإل
 

فإن الفقرة  العجزأو  الفائضلعادلة من خالل مالي بقيمته ا إلتزامإذا قامت المنشأة بتحديد  .1 تطبيق
المالي الذي ينسب  لتزام)أ( تتطلب منها اإلفصاح عن مبلغ التغير في القيمة العادلة لإل30

)أ( للمنشأة تحديد هذا المبلغ على 30، وتسمح الفقرة لتزاملإل ئتمانللتغيرات في مخاطرة اإل
لذي ال ينسب للتغيرات في ا لتزامأنه مبلغ التغير في القيمة العادلة لإل



اإلفصاحات األدوات المالية:  

 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التطبيق لإرشادات   3131 

ذا كانت التغيرات الوحيدة ذات  ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق، وا 
ما هي التغيرات في سعر فائدة )مسموح به( تمت  لتاامالعالقة في ظروف السوق إل

 -مالحظته فإنه يمكن تقدير هذا المبلغ كما يلي:

 باستخدامفي بداية الفترة  لتاامالداخلي لإلأواًل، تقوم المنشأة بحساب معدل العائد  (أ)
في  لتااموالتدفقات النقدية التعاقدية لإل لتاامسعر السوق الذي تمت مالحظته لإل

بداية الفترة، وتخصم من معدل العائد هذا سعر فائدة )األساسي( الذي تمت 
 خلي.مالحظته في بداية الفترة للوصول إلى مكون خاص باإلدارة لمعدل العائد الدا

 لتاامبعد ذلك تقوم المنشأة بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة مع اإل (ب)
في نهاية الفترة وسعر خصم مساو لمبلغ  لتاامالتدفقات النقدية التعاقدية لإل باستخدام

( المكون 2( سعر الفائدة )األساسي( الذي تمت مالحظته  في نهاية الفترة )3)
 العائد الداخلي كما هو محدد في البند )أ(. الخاص باألداة لمعدل

في نهاية الفترة والمبلغ المحدد  لتاامالفرق بين سعر السوق الذي تمت مالحظته لإل (ج)
في البند)ب( هو التغير في القيمة العادلة الذي ال ينسب للتغيرات في سعر الفائدة 

 عنه. )األساسي( الذي تمت مالحظته، وهذا هو المبلغ الذي سيتم اإلفصاح
 

التغيرات في مخاطرة  باستثناءيفترض هذا المثال أن التغيرات في القيمة العادلة الناجمة 
ذا كانت األداة في المثال  ئتماناإل لإلدارة أو التغيرات في أسعار الفائدة، ليست هامة، وا 

تحتوي على مشتق ضمني فإنه يتم استثناء التغير في القيمة العادلة للمشتق الضمني عند 
 )أ(.31حديد المبلغ الذي سيتم اإلفصاح عنه حسب الفقرة ت

 

 (25السياسات المحاسبية )الفقرة -األخرى فصاحاتاإل
 

اإلفصاح عن أساس )أو أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات  25الفقرة  تتطلب .5 تطبيق
بالنسبة المالية والسياسات المحاسبية األخرى المستخدمة المناسبة لفهم البيانات المالية، و 

 -للبيانات المالية من الممكن أن يشمل هذا اإلفصاح ما يلي:
المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل  اتلتااماإلبالنسبة لألصول المالية أو  (أ)

 الفائض أو العجا:

المالية التي حددتها المنشأة بالقيمة  اتلتااماإلطبيعة األصول المالية أو  (3)
 لعجا؛العادلة من خالل الفائض أو ا

 عترافاإلالمالية عند  اتلتااماإلمقاييس هذا التحديد لألصول المالية أو  (2)
 األولي؛ و



 : اإلفااحاتاألدوات المالية

 

  5058 03إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار  54أو  50أو  53كيفية تحقيق المنشأة الشروط في الفقرات  (0)
لمثل هذا التحديد، وبالنسبة لألدوات  92المحاسبة الدولي للقطاع العام 
المالي  لتزاممالي أو اإل( لتعريف األال ال5المحددة حسب الفقرة )ب( )

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز في معيار المحاسبة الدولي 
بحالة عدم  يشمل هذا اإلفااح وافًا للظروف التي تحيط 92للقطاع العام 

الذي كان خالفًا لذلك سينشأ، وبالنسبة  عترافاإلاإلتساق في القياس أو 
 لتزامعريف األال المالي أو اإل( لت9لألدوات المحددة حسب الفقرة ب)

المالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز في معيار المحاسبة 
يشمل هذا اإلفااح وافًا لكيفية إتفاق التحديد  92الدولي للقطاع العام 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز مع إدارة المخاطر الموثقة أو 
 أة.للمنش ستثمارإستراتيجية اإل

 مقاييس تحديد األاول المالية على أنها متوفرة للبيع. (ب)
ما إذا تم إحتساب المشتريات والمبيعات بالطرق العادية لألاول المالية في تاريخ  (ج)

من معيار المحاسبة الدولي للقطاع  43الفقرة  أنظرالمتاجرة أو في تاريخ التسوية )
 (. 92العام 

لمبلغ المسجل لألاول المالية التي  حساب مخاص لتخفيض ا استخدامعندما يتم  (د)
  -:ئتمانقيمتها بمقدار خسائر اإل انخفضت

مقاييس تحدد متى تم بشكل مباشر تخفيض المبلغ المسجل لألاول  (5)
 Reversal ofالمالية التي انخفضت قيمتها )أو في حالة عكس التخفيض 

a write down    حساب  استخدامزيادة المبلغ بشكل مباشر( ومن ثم
 خاص؛ والم

مقاييس شطب المبالغ التي تم تحميلها على حساب المخاص مقابل  (9)
 (.93الفقرة  أنظرالمبلغ المسجل لألال المالي الذي انخفضت قيمته )

 94الفقرة  أنظركيفية تحديد اافي مكاسب أو اافي خسائر كل فئة أداة مالية ) ( هـ)
ي الخسائر في البنود )أ((، على سبيل المثال ما إذا كان اافي المكاسب أو ااف

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز يشمل دخل الفائدة أو اإليراد من 
 أرباح األسهم أو التوزيعات المشابهة.

المقاييس التي تستخدمها المنشاة لتحديد وجود أدلة موضوعية على حدوث خسارة  (و)
 ((. هـ) 94الفقرة  أنظرالقيمة ) انخفاضنتيجة 

بية لألاول المالية الخاضعة للشروط التي أعيد التفاوض بشأنها السياسة المحاس (ز)
)د(( عندما يكون قد تم إعادة التفاوض بشأن أحكام األاول 40الفقرة  أنظر)

 قيمتها.  انخفضتها أو إستحقاقالمالية التي ستكون خالفًا لذلك قد إنقضى 
ادلية، حيث ال بالنسبة لعقود الكفالة المالية الاادرة من خالل معاملة غير تب (ح)

لمعيار  وفقاً بمخاص معين  عترافيمكن تحديد أي قيمة عادلة ويتم اإل
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ات المحتملة واألاول لتزام"المخااات، اإل 92المحاسبة الدولي للقطاع العام
 بالمخاص. عتراف، اإلفااح عن الظروف التي نجم عنها اإلالمحتملة"

  

كذلك أن تفاح المنشآت في  5اع العاممن معيار المحاسبة الدولي للقط 507تتطلب الفقرة 
تلك التي  ستثناءإبملخص السياسات المحاسبية الهامة أو اإليضاحات األخرى عن األحكام 

تتضمن التقديرات التي أجرتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي 
 . لها أكبر األثر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية

 
 (42-08طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية )الفقرات 

إما في البيانات المالية أو  42-08التي تتطلبها الفقرات من  فااحاتيجب إجراء اإل .6 تطبيق
إدخالها من خالل اإلشارة إليها من البيانات المالية إلى بيان آخر مثل تعليق اإلدارة أو 

انات المالية حسب نفس الشروط مثل البيانات المالية تقرير مخاطرة إلى مستخدمي البي
وفي نفس الوقت، وعليه، المعلومات المدخلة من خالل اإلشارة إليها تكون البيانات المالية 

 غير مكتملة.
 

 (45الكمية )الفقرة فااحاتاإل
)أ( اإلفااح عن البيانات الكمية الملخاة حول تعرض المنشأة  45تتطلب الفقرة  .7 تطبيق

اءًا على المعلومات المتوفرة داخليا لموظفي اإلدارة الرئيسين للمنشأة، وعندما للمخاطر بن
تستخدم المنشأة عدة أساليب إلدارة التعرض للمخاطرة فإن على المنشأة اإلفااح عن 

األسلوب أو األساليب التي توفر أكثر المعلومات موثوقية ومالئمة،  باستخدامالمعلومات 
"السياسات المحاسبية، التغيرات في  0للقطاع العام دولي  ويناقش معيار المحاسبة ال

 المالءمة والموثوقية.  التقديرات المحاسبية واألخطاء"
 

)ج( اإلفااح عن تركيزات المخاطرة، وتنجم تركيزات المخاطرة من 45تتطلب الفقرة  .8 تطبيق
ف األدوات المالية التي لها خاائص متشابهة وتتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظرو 

والظروف األخرى. يتطلب تحديد تركيزات المخاطرة الحكم الشخاي مع األخذ  قتااديةاإل
   -ظروف المنشأة، ويشمل اإلفااح عن حاالت تركيز المخاطرة ما يلي: عتباراإلفي 

 واف لكيفية تحديد اإلدارة لحاالت تركيز المخاطرة؛ (أ)

ثال الجهة المناظرة واف للخااية المشتركة التي تحدد كل تركيز )على سبيل الم (ب)
 أو المنطقة الجغرافية أو العملة أو السوق(؛ و

مقدار التعرض للمخاطرة المرتبطة بكافة األدوات المالية التي تتشارك في تلك   (ج)
 الخااية.
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 )أ((  40الحد األقاى للتعرض للمخاطرة  )الفقرة 
ألقاى لتعرض )أ( اإلفااح عن المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل الحد ا40تتطلب الفقرة  .2 تطبيق

، و بالنسبة لألال المالي فإنه يكون عادة إجمالي المبلغ ئتمانالمنشأة لمخاطرة اإل
 -المسجل مطروحا منه ما يلي:

 ؛ و98حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  Offsetأية مبالغ تم تقااها  (أ)
اع أية خسائر في انخفاض القيمة معترف بها حسب معيار المحاسبة الدولي للقط (ب)

 .92العام 
 

والحد األقاى للتعرض لمخاطرة  إئتمانتشمل األنشطة التي تتسبب في نشوء مخاطرة  .53 تطبيق
 -ما يلي، دون أن تكون مقتارة على ذلك: ئتماناإل
منح قروض وذمم مدينة للعمالء وعمل إيداعات لدى منشآت أخرى، وفي هذه  (أ)

سجل لألاول المالية هو المبلغ الم ئتمانالحاالت الحد األقاى للتعرض لمخاطرة اإل
 ذات العالقة.

على سبيل المثال عقود ارف أجنبية ومقايضات أسعار )الدخول في عقود مشتقات  (ب)
وعندما يتم قياس األال الناجم بالقيمة العادلة فإن الحد  (إئتمانفائدة ومشتقات 

في نهاية فترة إعداد التقارير سيساوي المبلغ  ئتماناألقاى للتعرض لمخاطرة اإل
 جل.المس

هو  ئتمانمنح  كفاالت مالية، ففي هذه الحالة الحد األقاى للتعرض لمخاطرة اإل (ج)
الحد األقاى للمبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تدفعه إذا طلب دفع الكفالة والذي قد يكون 

 .إلتزامأكبر بكثير من المبلغ المعترف به ك
للنقض فقط  بقرض غير قابل للنقض على مدى عمر التسهيل أو قابل إلتزامعمل  (د)

ذا لم تستطع الجهة المادرة تسوية  القرض  إلتزامإستجابة  لتغير عكسي جوهري، وا 
هو مبلغ  ئتماننقدا أو بإدارة مالية أخرى فإن الحد األقاى للتعرض لمخاطرة اإل

بكامله، ويعود ذلك ألنه من غير المؤكد إذا كان مبلغ أي جزءًا غير مسحوب  لتزاماإل
لمستقبل، وقد يكون هذا أكبر إلى حد كبير من المبلغ المعترف يمكن السحب منه في ا

 .إلتزامبه ك
 

 )أ( و)ب((46)أ( و45مخاطر السيولة الكمية )الفقرات  إفااحات
)أ(، تفاح المنشأة عن بيانات كمية مختارة حول تعرضها لمخاطر 45للفقرة  وفقاً  .55 تطبيق

رية الرئيسيين. وتوضح المنشاة لموظفي اإلدا السيولة على أساس المعلومات المتوفرة داخلياً 
ذا كان التدفق الاادر للنقد )أو اال مالي آخر( المشمول  كيفية تحديد هذه البيانات. وا 

 في هذه البيانات يمكنه: 
 أن يحال بشكل جوهري قبل الموعد المشار إليه في البيانات؛ أو  (أ)
، أن يكون لمبالغ مختلفة باورة جوهرية عن تلك المشار إليها في البيانات )مثالً  (ب)

لمشتقة مشمولة في البيانات على أساس اافي التسوية والتي يملك الطرف المناظر 
 بالنسبة لها خيار طلب تسوية إجمالية(. 
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لية من تقييم تبين المنشاة تلك الحقيقة وتقدم معلومات كمية تمكن ستخدمي بياناتها الما
التعاقدي الذي  ستحقاقاإلتحليل مدى هذه المخاطر ما لم تكن تلك المعلومات مشمولة في 

 )ب(.أو)أ(  46تتطلبه الفقرة 
 

)أ(  46الفقرة ات المالية الذي تتطلبه الفقرة لتزامالتعاقدي لإل ستحقاقاإلعند إعداد تحليل  .59 تطبيق
ب من الفترات الزمنية، فعلى سبيل حكمها لتحديد عدد مناس استخدام، على المنشأة و)ب(

 -المثال يمكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنية التالية مناسبة:
 ما ال يزيد عن شهر واحد؛ (أ)
 أكثر من شهر واحد وما ال يزيد عن ثالثة شهور؛  (ب)
 أكثر من ثالثة شهور وما ال يزيد عن سنة واحدة؛ و (ج)
 أكثر من سنة واحدة وما ال يزيد عن خمس سنوات. (د)

 

تقة الضمنية عن األداة )أ( و)ب(، ال تفال المنشأة المش46بالفقرة  لتزامأثناء اإل .50 تطبيق
 )أ(.46المختلطة. وبالنسبة لهذه األداة، تطبق المنشاة الفقرة 

 

ات لتزامالكمي لإل ستحقاق)ب( من المنشاة اإلفااح عن تحليل اإل46تقتضي الفقرة   .54 تطبيق
 ستحقاقاقدية المتبقية إذا كانت مواعيد اإلالتع ستحقاقالمالية المشتقة التي تبين مواعيد اإل

التعاقدية مهمة لفهم توقيت التدفقات النقدية. فعلى سبيل المثال، تكون هذه هي الحالة 
 بالنسبة إلى: 

المتبقي لخمس سنوات في تحوط التدفق  ستحقاقسعر الفائدة مع تاريخ اإل مقايضة (أ)
  مالي متغير السعر. إلتزامالنقدي ألال مالي أو 

 ات القروض.إلتزامكافة  (ب)
 

ات المالية لتزاملإل ستحقاق)أ( و)ب( من المنشاة اإلفااح عن تحليل اإل46تقتضي الفقرة  .51 تطبيق
 ات. وفي هذا اإلفااح لتزامالتعاقدية المتبقية لبعض اإل ستحقاقالتي تبين مواعيد اإل

 لتزاماإل ، تخايصختيار متى يتم دفع مبلغإعندما يكون لدى الطرف المناظر  (أ)
الطلب من المنشأة أن تقوم بالدفع، فعلى سبيل المثال  فيهايمكن التي  ةالمبكر لفترة ل

مثال، المالية التي يمكن أن يطلب من المنشأة تسديدها عند الطلب ) اتلتزاماإل
 الودائع تحت الطلب( يتم إدخالها ضمن أكثر فئة زمنية مبكرة.

أقساط فإنه يتم تخايص كل عندما تكون المنشأة ملتزمة بتوفير مبالغ على شكل  (ب)
قسط ألكثر فترة زمنية مبكرة يمكن أن يطلب فيها من المنشأة أن تقوم بالدفع، فعلى 

به غير مسحوب ضمن الفترة الزمنية التي  لتزاماإلسبيل المثال يتم إدخال قرض تم 
 تحتوي على أكثر تاريخ مبكر يمكن فيه السحب منه.

م تخايص الحد األقاى لمبلغ الكفالة للفترة بالنسبة لعقود الكفاالت الاادرة، يت (ج)
 المبكرة التي يمكن فيها طلب الكفالة.
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، المطلوب بموجب الفقرة ستحقاقاإلالتي تم اإلفااح عنها في تحليل التعاقدية إن المبالغ  .56 تطبيق
 -هي التدفقات النقدية غير المخاومة التعاقدية، على سبيل المثال: )أ( و)ب(،46
 ير التمويلي )قبل خام رسوم التمويل(؛ات التأجإلتزامإجمالي  (أ)
 األسعار المحددة في اإلتفاقيات اآلجلة لشراء أاول مالية مقابل نقد؛ (ب)
اافي مبالغ مقايضات سعر الفائدة العائم وسعر الفائدة الثابت التي يتم تبادل  (ج)

 Pay-Floating / Receive-Fixed Interest Rateاافي التدفقات النقدية لها

Swaps ؛ 
غ التعاقدية التي سيتم تبادلها في أداة مالية مشتقة )على سبيل المثال المبال (د)

 مقايضات العملة( التي يتم مقابلها تبادل إجمالي التدفقات النقدية؛ و
 ات القروض.إلتزام(  إجمالي هـ) 

 

تختلف التدفقات النقدية المخاومة عن المبلغ الوارد في بيان المركز المالي ألن مبلغ بيان 
عندما يكون المبلغ المستحق غير  المالي مبني على التدفقات النقدية المخاومة. المركز

ثابت فإنه يتم تحديد المبلغ الذي يتم اإلفااح عنه بالرجوع إلى الظروف السائدة في نهاية 
فترة إعداد التقارير، فعلى سبيل المثال عندما يختلف المبلغ المستحق تبعًا للتغيرات في 

الذي يتم اإلفااح عنه قد يكون بناءًا على مستوى المؤشر في نهاية  مؤشر فإن المبلغ
 فترة.ال

 

في )ج( من المنشاة واف كيفية إدارتها لمخاطر السيولة المتأالة 46تقتضي الفقرة  .57 تطبيق
)أ( و)ب(. وتفاح 43الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  فااحاتالبنود المفاح عنها في اإل

اول المالية التي تحتفظ بها إلدارة مخاطر السيولة لأل ستحقاقالمنشأة عن تحليل اإل
المالية القابلة للبيع بسهولة أو المتوقع منها توليد تدفقات نقدية واردة )مثال، األاول 

ات المالية(، إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتزاملتحقق التدفقات النقدية الواردة لإل
 عة ومدى مخاطر السيولة. لتقييم طبي لتمكين مستخدمي البيانات المالية

 

تشمل العوامل األخرى التي ينبغي أن تدرسها المنشاة عند تقديم اإلفااح المطلوب في   .58 تطبيق
 )ج(، على سبيل المثال ال الحار، ما إذا كانت المنشأة:43الفقرة 

أخرى  إئتمانلديها تسهيالت اقتراض ملزمة )مثال، تسهيالت أوراق تجارية( أو أنواع  (أ)
 ية جاهزة( يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات السيولة؛ أو إئتمان)مثل، تسهيالت 

 تحتفظ بودائع لدى البنوك المركزية لتحقيق متطلبات السيولة؛ أو  (ب)

 لديها موارد تمويل متنوعة؛ أو  (ج)

 لديها تركيزات جوهرية لمخاطر السيولة إما في األاول أو في موارد تمويلها؛ أو  (د)

 وخطط طوارئ إلدارة مخاطر السيولة؛ أو  لديها عمليات رقابة داخلية ( هـ)
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ي المتراجع ئتمان، على التانيف اإللديها أدوات تشمل بنود السداد المتزايدة )مثالً  (و)
 للمنشأة(

 لديها أدوات يمكن أن تتطلب تقديم ضمانة )الطلبات الهامشية للمشتقات(؛ أو  (ز)
خالل تقديم النقد )أو  اتها المالية منإلتزاملديها أدوات تسمح للمنشأة باختيار تسوية  (ح)

 اال مالي آخر( أو من خالل تقديم أسهمها نفسها؛ أو 
 لديها أدوات تخضع لترتيبات تافية حسابات رئيسية.  (ط)

 

 (48و 47تحليل الحساسية )الفقرتان  -مخاطرة السوق
)أ( تحلياًل للحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق التي تتعرض لها 43تتطلب الفقرة   .52 تطبيق

على المنشاة أن تقرر كيفية تجميع المعلومات لعرض  0الفقرة تطبيق المنشأة، وحسب
الاورة الكلية بدون إدخال معلومات ذات خاائص مختلفة حول التعرض للمخاطر من 

 -التي تختلف إلى حد كبير،على سبيل المثال: قتااديةالبيئات اإل
مات بشكل يمكن للمنشأة التي تتداول األدوات المالية اإلفااح عن هذه المعلو  (أ)

منفال بالنسبة لألدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وتلك التي ليس لها نفس هذا 
 التانيف.

ال تقوم المنشأة بتجميع طريقة عرضها لمخاطر السوق من النواحي ذات التضخم  (ب)
 المفرط مع تعرضها لنفس مخاطر السوق من النواحي ذات التضخم المنخفض.

 

ط لنوع واحد من مخاطرة السوق في بيئة اقتااديه واحدة فقط إذا كانت المنشأة تتعرض فق
 فإنها لن تظهر معلومات غير مجمعة.

 

)أ( أن يظهر تحليل الحساسية األثر على الفائض أو العجز واافي 47تتطلب الفقرة  .93 تطبيق
األاول/حقوق الملكية للتغيرات الممكنة في متغير المخاطرة المناسبة )على سبيل المثال 

ة أو أسعار العملة أو أسعار حقوق الملكية أو أسعار السلع السائدة في أسعار الفائد
 -السوق(، ولهذا الغرض:

تحقق لو كانت يالتي كان سالفائض أو العجز ال يطلب من المنشآت تحديد ما هو  (أ)
متغيرات المخاطرة المناسبة مختلفة، وبدال من ذلك على المنشآت اإلفااح عن 

حقوق الملكية في نهاية فترة إعداد اافي األاول/و الفائض أو العجز األثر على 
التقارير بإفتراض أن تغيرًا ممكنًا بشكل معقول في متغير المخاطرة المناسب قد 
حدث في نهاية فترة إعداد التقارير وتم تطبيقه على التعرض للمخاطرة القائمة في 

ئم في نهاية السنة ذو سعر عا إلتزامذلك التاريخ، فعلى سبيل المثال إذا كان للمنشأة 
)أي ماروف الفائدة( الفائض أو العجز فإن على المنشأة اإلفااح عن األثر على 

 للسنة الحالية إذا إختلفت أسعار الفائدة بمقدار مبالغ ممكنة بشكل معقول.
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اافي و الفائض أو العجز ال يطلب من المنشآت اإلفااح عن األثر على  (ب)
نطاق تغيرات ممكنة بشكل معقول في حقوق الملكية لكل تغير ضمن األاول/

متغير المخاطرة المناسب، وسيكون اإلفااح عن آثار التغيرات في حدود النطاق 
 .الممكن بشكل معقول سيكون كافياً 

 

عند تحديد ما هو التغير الممكن بشكل معقول في متغير المخاطرة المناسب على المنشأة  .95 تطبيق
 -ما يلي: عتباراألخذ باإل

التي تعمل بها، ويجب أن ال يشمل التغير الممكن بشكل معقول  يةقتاادالبيئات اإل (أ)
السيناريوهات بعيدة اإلحتمال أو سيناريوهات "أسوأ حالة" أو "إختبارات الجهد" 

Stress Tests إلى جانب ذلك إذا كان معدل التغير في متغير المخاطرة المالزم .
بشكل معقول الذي تم إختياره ثابتا فإن المنشأة ليست بحاجة لتعديل التغير الممكن 

وتحدد  %1في متغير المخاطرة، فعلى سبيل المثال لنفترض أن أسعار الفائدة 
نقطة أساس ممكن بشكل معقول،  13±في أسعار الفائدة بمقدار  المنشأة أن تذبذباً 

حقوق اافي األاول/و الفائض أو العجز ستقوم المنشأة باإلفااح عن األثر على 
، وفي الفترة التالية %1.1أو  %4.1أسعار الفائدة ستتغير إلى  الملكية إذا كانت

، وتستمر المنشأة في اإلعتقاد أن معدالت الفائدة %1.1زادت أسعار الفائدة إلى 
نقطة أساس )أي أن معدل التغير في أسعار الفائدة  13±يمكن أن تتذبذب بمقدار 

واافي و العجز الفائض أثابت(، ستقوم المنشأة باإلفااح عن األثر على 
، وال يطلب %6أو  %1إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير إلى األاول/حقوق الملكية 

 13± من المنشأة تعديل تقييمها بأن أسعار الفائدة قد تتذبذب بشكل معقول بمقدار
نقطة أساس إال إذا كان هناك دليل على أن أسعار الفائدة قد أابحت أكثر تقلبا 

 بشكل كبير.
مني الذي يجري التقييم على مداه. يجب أن يبين إختبار الحساسية آثار اإلطار الز  (ب)

التغيرات التي تعتبر أنها ممكنة بشكل معقول على مدى الفترة حتى تقوم المنشأة 
 التي هي عادة فترة إعداد التقارير السنوية التالية. فااحاتبعد ذلك بعرض هذه اإل

 
اسية يعكس اإلعتماد المتبادل بين متغيرات تحليل حس استخدامللمنشأة  48تتيح الفقرة  .99 تطبيق

المخاطرة مثل منهجية القيمة المعرضة للمخاطرة، إذا إستخدمت هذا التحليل إلدارة 
تعرضها للمخاطر المالية، وينطبق ذلك إذا كانت هذه المنهجية تقيس فقط إحتمال الخسارة 

)أ( باإلفااح  48قرة وال تقيس إحتمال المكسب، ومن الممكن أن تمتثل هذه المنشأة للف
المستخدم )على   Value-At-Risk Modelعن نوع نموذج القيمة المعرضة للمخاطرة 

 Monte-Carloسبيل المثال إذا كان النموذج يعتمد على محاكاة مونت كارلو

Simulationsيضاح بشأن كيفية عمل النموذج واإل الرئيسية )على سبيل  فتراضات(، وا 
مستوى الثقة(.يمكن للمنشآت كذلك اإلفااح عن فترة المالحظة و  االحتفاظالمثال فترة 
المطبقة على المالحظات ضمن  Weightingsوالترجيحات  Observationالتاريخية 

يضاح كيفية التعامل مع الخيارات في الحسابات وأية تقلبات وعالقات متبادلة  تلك الفترة، وا 
Correlations مونت كارلو )أو بالتناوب محاكاة توزيع إحتمال(Monte-Carlo 

Probability Distribution Simulations .تم إستخدامها 
 



اإلفااحات األدوات المالية:  
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بكاملها، ولكن يمكنها تقديم أنواع مختلفة   لعملياتهاعلى المنشأة تقديم تحليالت حساسية  .90 تطبيق
 من تحليل الحساسية للفئات المختلفة ألدواتها المالية.

 

  مخاطرة سعر الفائدة 

ة لألدوات المالية التي تحتسب عليها الفائدة المعترف بها في بيان تنشأ مخاطرة سعر الفائد .94 تطبيق
المركز المالي )على سبيل المثال القروض والذمم المدينة و أدوات الدين الاادرة( ولبعض 
األدوات المالية غير المعترف بها في بيان المركز المالي )على سبيل المثال بعض 

 ات القروض(.إلتزام
 

    مخاطرة العملة 
تنشأ مخاطرة العملة )أو مخاطرة الارف األجنبي( لألدوات المالية المقيمة بعملة أجنبية،  .91 تطبيق

 Functional Currencyالتي تعمل بها المنشأة  قتااديةأي بعملة غير عملة  البيئة اإل
التي يتم قياسها بها، ولغرض هذا المعيار هذا ال تنشأ مخاطرة العملة من األدوات المالية 

التي تعمل  قتااديةبنود نقدية أو من األدوات المالية المقيمة بعملة البيئة اإل التي ليست
 بها المنشأة. 

 

 يتم اإلفااح عن تحليل الحساسية لكل عملة للمنشأة تتعرض للمخاطرة. .96 تطبيق
 

 مخاطرة األسعار األخرى 
ار تنشأ مخاطرة األسعار األخرى لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السلع أو أسع .97 تطبيق

يمكن للمنشأة اإلفااح عن أثر  47حقوق الملكية على سبيل المثال، ولإلمتثال للفقرة 
في مؤشر سوق أوراق مالية أو سعر سلعة أو متغير مخاطرة آخر، فعلى سبيل  انخفاض

المثال إذا أعطت المنشأة ضمانات قيمة متبقية هي أدوات مالية فإن على المنشأة 
 ض في قيمة األاول التي ينطبق عليها الضمان.اإلفااح عن زيادة أو اإلنخفا

 

فيما يلي األمثلة التالية على األدوات المالية التي تتسبب في نشوء مخاطر أسعار حقوق  .98 تطبيق
 إئتمانفي  إستثمارالملكية، وهما )أ( حقوق ملكية المحتفظ بها في منشأة أخرى و)ب( 

Trustكية. تشمل األمثلة األخرى ات في أدوات حقوق الملإستثمار ، والذي بدوره يحتفظ ب
العقود اآلجلة و الخيارات لشراء أو بيع كميات محددة من أدوات حقوق الملكية 
والمقايضات المرتبطة بأسعار حقوق الملكية، وتتأثر القيم العادلة لهذه األدوات المالية 

 بالتغيرات في سعر السوق ألدوات حقوق الملكية.
 

أو العجز )التي تنشأ على سبيل المثال من األدوات  )أ( حساسية الفائض 47حسب الفقرة  .92 تطبيق
نخفاضات  قيمة األاول المالية  المانفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز وا 
المتوفرة للبيع( يتم اإلفااح عنها بشكل منفال عن حالة اافي األاول/حساسية حقوق 

 على أنها متوفرة للبيع(. الملكية )التي تنجم على سبيل المثال من األدوات المانفة
 

 ال يتم إعادة قياس األدوات المالية التي تانفها المنشأة على أنها أدوات حقوق ملكية،  .03 تطبيق
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وال يتأثر الفائض أو العجز بمخاطرة سعر حقوق الملكية لهذه األدوات، وتبعًا لذلك ال 
 يطلب تحليل الحساسية.



 األدوات المالية : اإلفااحات

 )الملحق ب( 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   5097 

 الملحق ب
 ة للقطاع العام التعديالت على معايير المحاسبة الدولي
 "عرض البيانات المالية" 0معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 كما يلي: 72تم تعديل الفقرة 
 

ات مفيدة في تقييم سيولة لتزامتعتبر المعلومات حول التواريخ المتوقعة لتحقيق األاول واإل  .71
األدوات المالية: اإلفااح " 51معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام المنشأة. يقتضي  وا عسار
اإلفااح عن  "فااحات" األدوات المالية: اإل 03معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  والعرض

الذمم التجارية المدينة ات المالية. وتشمل األاول المالية لتزاملألاول واإل ستحقاقتواريخ اإل
لتجارية الدائنة وغيرها من الذمم الدائنة الذمم اات المالية لتزاموتشمل اإلالمدينة وغيرها من الذمم 

ات غير النقدية مثل لتزاموتعتبر المعلومات حول التاريخ المتوقع السترداد أو تسوية األاول واإل
ات على أنها متداولة أو لتزامالمخزون والمخااات مفيدة أيضا سواء تم تانيف األاول واإل

 غير متداولة. 
 

 يلي: ( كما0)د()002تم تعديل الفقرة 
592 . ... 
 ....د

 أنظر) مثل أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخااة بالمنشأة غير المالية فااحاتاإل .9
معيار  "األدوات المالية: اإلفااح والعرض 51معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 (.03المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

 كما يلي: 048تم تعديل الفقرة 
 543للفقرة  وفقاً الرئيسية التي تكون خالفا لذلك مطلوبة  فتراضاتعتبر اإلفااح عن بعض اإلي .548

مطلوبا بموجب المعايير األخرى. فعلى سبيل المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي للقطاع 
الرئيسية المتعلقة باألحداث المستقبلية  فتراضاتاإلفااح، في ظروف معينة، عن اإل 52العام 

"األدوات  51معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ي تؤثر على فئات المخااات. ويقتضي الت
 فتراضاتاإلفااح عن اإل 03معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  المالية: اإلفااح والعرض

ات المالية المسجلة بالقيمة العادلة. لتزامالهامة المطبقة في تقدير القيم العادلة لألاول واإل
الهامة المطبقة في  فتراضاتاإلفااح عن اإل 57قتضي معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام وي

 تقدير القيم العادلة لبنود الممتلكات والماانع والمعدات المعادة تقييمها. 
 

 كما يلي: 048تم إدراج عنوان وصفقرات جديدة بعد الفقرة 
 راس المال

تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم أهداف تفاح المنشأة عن المعلومات التي   .أ548
 المنشاة وسياساتها وعمليات إدارة راس المال. 

 

 أ، تفاح المنشأة عما يلي:58بالفقرة  لتزامجل اإلأمن   .ب548
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س المال بما فيها )دون أالمعلومات النوعية حول أهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة ر  (أ)
 حار(: 

 س المال؛ وأه ر ر إعتباواف أم تديره ب (5)
وطبيعة تلك  س مال مفروضة خارجياً أة خاضعة لمتطلبات ر أمتى تكون المنش (9)

 المتطلبات وكيفية إدراج تلك المتطلبات في إدارة راس المال؛ و
 كيفية تحقيقها ألهدافها إلدارة راس المال.  (0)

آت بعض ه راس المال. وتعتبر بعض المنشإعتبار البيانات الكمية الموجزة حول ما تديره ب (ب)
س المال. وتنظر أات المالية )مثل، بعض أنواع الدين الثانوية( كجزء من ر لتزاماإل

نه يستثني بعض مكونات حقوق الملكية )مثل أالمال على منشآت أخرى إلى راس 
 المكونات الناشئة عن تحوطات التدفقات النقدية(.

 و)ب( من الفترة السابقة.أية تغييرات في )أ(  (ج)
 تخضع لها. الل الفترة بأي متطلبات راس مال مفروضة خارجياً ما إذا التزمت خ (د)
 . لتزامونتائج عدم اإل س المال المفروضة خارجياً أمتى التزمت المنشأة بمتطلبات ر (   هـ)

 

إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين في  إلى المعلومات المقدمة داخلياً  فااحاتوتستند هذه اإل
 المنشأة.

 

س المال بعدد من الطرق وان تخضع لعدد من متطلبات راس المال أنشأة ر يمكن أن تدير الم  .ج548
يمكن أن يضم تكتل الشركات منشآت تقوم بنشاطات تأمينية المختلفة. فعلى سبيل المثال، 

وعندما يوفر اإلفااح ختااص. إونشاطات مارفية وقد تعمل هذه المنشآت في عدة نطاقات 
ية إدارته معلومات مفيدة أو تشوه فهم مستخدم البيانات اإلجمالي عن متطلبات راس المال وكيف

المالية لموارد راس مال المنشأة، فعلى المنشاة اإلفااح عن معلومات منفالة لكل متطلب 
 راس مال تخضع له. 

 

 أ كما يلي:024تم إدراج صفقرة جديدة بعد الفقرة 
 72" الفقرات صفااحاتمالية: اإل"األدوات ال 03عدل معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  ج.510

وتطبق المنشاة التعديالت للبيانات المالية ج. 048-أ048وأدرج الفقرات  048و 002و
ذا طبقت المنشأة معيار  0300يناير  0التي تغطي الفترات التي تبدأ صفي  أو بعد ذلك. وا 

تطبيق  أيضاً  ، صفيجب0300يناير  0للفترة التي تبدأ قبل  03المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 التعديالت لتلك الفترة المبكرة. 
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 ات ستنتاجأساس اإل
 

 ولكنه ليس جزء منه. 03ات هذا معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ستنتاجيرافق أساس اإل
 

 المقدمة
 

ات هذا مداوالت مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في ستنتاجيخلص أساس اإل  .5إستنتاج
"األدوات  03ات الواردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام تنتاجسالتوال إلى اإل

. وحيث أن هاذ المعيار يعتمد على المعيار الدولي إلعداد التقارير "فااحاتالمالية: اإل
الاادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، فإن  "فااحات"األدوات المالية: اإل 7المالية 

النواحي التي يختلف فيها معيار المحاسبة لدولي للقطاع العام  ات يحدد فقطستنتاجأساس اإل
 .7عن المتطلبات الرئيسية الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 
يعتبر هذا المشروع حول األدوات المالية جزء هاما من برنامج مقاربة مجلس معايير  .9إستنتاج

قاربة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام هدف إلى ميي الذ المحاسبة الدولية للقطاع العام
 مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 
أثناء اياغة هذا المعيار، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على اإلبقاء  .0إستنتاج

ير مع معاي حيثما كان منسجماً  7على النص الحالي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
ستثناء التعامل مع مسائل متعلقة بالقطاع العام إالمحاسبة الدولية للقطاع العام الحالية، ب

 . فااحاتوالتي ينتج عنها إضافة أو حذف اإل
 

أادر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة ، 9337في سبتمبر  .4إستنتاج
إلى عرض البيانات المالية  جديداً  والذي ادخل عناراً  "عرض البيانات المالية" 5الدولي 

يسمى "الدخل الشامل". وحيث أن مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لم يدرس بعد 
، 5هذا الموضوع، إلى جانب بعض التعديالت األخرى المقترح في معيار المحاسبة الدولي 

 . 03عام فإن هذه التعديالت لم تشمل في معيار المحاسبة الدولي للقطاع ال
 

 ميسرةالالقروض 
تمنح المنشآت أو تحال على القروض بشروط ميسرة بأقل من شروط السوق. ومن األمثلة  .1إستنتاج

على القروض بشروط ميسرة التي تمنحها المنشآت القروض للدول النامية والمزارع الاغيرة 
اإلسكان والقروض الطالبية الممنوحة للطلبة المرهلين لدخول الجامعات أو الكليات وقروض 

المنوحة للعائالت ذات الدخل المتدني. وتعتبر هذه القروض سمة للقطاع العام وتتم عادة 
لتنفيذ سياسات اجتماعية للحكومة أو هيئة عامة أخرى. والهدف من القروض بشروط ميسرة 
بداية هو تقديم أو استالم الموارد بأقل من شروط السوق. ولهذا السبب، استنتج مجلس 

أكثر شمولية من منشآت  إفااحاتحاسبة الدولية للقطاع العام وجوب وجود معايير الم
اضافية لهذه القروض في الفقرة  إفااحالقطاع العام للقروض بشروط ميسرة وشمل متطلبات 

07. 



 

   5003 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 إرشادات التنفيذ
 المحتويات

 الفقرات 
 4-5تنفيذ ................................................................................مقدمة
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 43-57تنفيذ .....................................طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية

 52-57تنفيذ ..................................................................النوعية فااحاتاإل
 43-93تنفيذ ...................................................................الكمية فااحاتاإل

 05-90تنفيذ ...............................................................ئتمانمخاطر اإل  
 94تنفيذ .................األخرى ئتمانالممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإل 
 97-91تنفيذ .........................................................ئتماننوعية اإل 

 05-98تنفيذ ............ها أو إنخفضت قيمتهاإستحقاقاألاول المالية التي إما إنقضى 
 43-09تنفيذ ................................................................مخاطرة السوق

 43-07تنفيذ .............................................مخاطرة السوق األخرى إفااحات 
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 إرشادات التنفيذ
 

 .ولكنها ليست جزءاً منه 03العام معيار المحاسبة الدولي للقطاع هذه اإلرشادات ترافق 
 

 المقدمة
معيار المحاسبة تقترح هذه اإلرشادات الطرق الممكنة لتطبيق بعض متطلبات اإلفااح في  5تنفيذ

 وال تحدد اإلرشادات متطلبات إضافية. 03الدولي للقطاع العام 
 

ية في هذا المعيار بشكل منفال، ومن الناح إفااحمن أجل السهولة تتم مناقشة كل متطلب  9تنفيذ
الفردية من الممكن أن  فااحاتواإل كمجموعة متكاملة فااحاتالعملية يتم عادة عرض اإل

تلبي أكثر من متطلب واحد، فعلى سبيل المثال من المحتمل أن توال المعلومات حول 
 أو مخاطرة أخرى. ئتمانتركيزات المخاطرة معلومات حول التعرض لمخاطرة اإل

 
 األهمية النسبية

معايير المحاسبة الدولية في  إفااحإلى متطلب  5محاسبة الدولي للقطاع العام يشير معيار ال 0تنفيذ
معيار ليس بحاجة ألن يلبى إذا كانت المعلومات غير هامة نسبيًا، ويعرف للقطاع العام 

 -األهمية النسبية كما يلي: 5المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

نسبيًا إذا إستطاع أن يؤثر فرديًا أو جماعيًا  يعتبر الحذف أو البيان غير الاحيح لبنود ما هاماً 
على القرارات أو التقديرات المتخذة بناءًا على البيانات المالية، وتعتمد األهمية النسبية على حجم 
وطبيعة الحذف أو البيان غير الاحيح الذي يحكم عليه في ظل الظروف المحيطة، ومن الممكن 

 محددًا. عامالً  ما معاً أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كاله
 

 -كذلك هذا التعريف كما يلي: 5معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام يوضح   4تنفيذ
 

تقييم ما إذا كان حذف أو بيان غير احيح من الممكن أن يؤثر على قرارات 
خاائص أولئك  إعتبارللمستخدمين، وهكذا حتى يابح هامًا نسبيًا فإنه يتطلب 

واألنشطة  ون لدى المستخدمين معرفة معقولة بالقطاع العامالمستخدمين. ويفترض أن يك
والمحاسبية ورغبة في دراسة المعلومات بإجتهاد معقول، وبناءًا على ذلك يجب  قتااديةاإل

كيف يمكن أن يتوقع بشكل معقول من المستخدمين الذين لهم  عتبارأن يأخذ التقييم في اإل
 القرارات.هذه الافات أن يتأثروا عند إتخاذ وتقييم 

 
 (0تطبيق -0وتطبيق 2)الفقرات صفئات األدوات المالية ومستوى اإلصفااح

 

أن "المنشأة تقرر حسب الظروف مقدار التفاايل التي تقدمها لتلبية  0الفقرة تطبيق تبين 1تنفيذ
متطلبات هذا المعيار ومقدار التأكيد الذي تضعه على مختلف نواحي المتطلبات وكيفية 

ض الاورة الكلية بدون الجمع بين المعلومات ذات الخاائص تجميعها للمعلومات لعر 
المختلفة"، ولتلبية هذه المتطلبات قد ال تحتاج المنشأة لإلفااح عن جميع المعلومات المقترحة 

 في هذه اإلرشادات.
 



 : اإلفااحاتاألدوات المالية

 

  5009 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

أن تقوم المنشاة "بتقديم  5للقطاع العام )ج( من معيار المحاسبة الدولي 92الفقرة  تتطلب 6تنفيذ
الدولية المحاسبة ة عندما يكون اإلمتثال للمتطلبات المحددة في معايير إضافي إفااحات

غير كاف لتمكين المستخدمين من فهم أثر المعامالت المعينة واألحداث  للقطاع العام
 والظروف األخرى على المركز المالي واألداء المالي للمنشأة".

 

 (2تطبيقو  4تطبيق ،06– 03)الفقرات  أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي
 (4(، تطبيق 5)أ( )50ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز )الفقرتان لتزاماإل

من الملحق أ  4يوضح المثال التالي الحساب الذي يمكن أن تؤديه المنشأة حسب الفقرة تطبيق  7تنفيذ
 لهذا المعيار.

 
 513.3331وات بقيمة إسمية مقدارها سن 53تادر المنشأة سندا مدته  93×5يناير  5في  8تنفيذ

، وهذا يتفق مع أسعار %8ثابت مقداره  سنوي Coupon Rateحدة عملة وسعر قسيمة 
 السوق للسندات ذات الخاائص المماثلة.

 
على أنه سعر  (LIBOR)تستخدم المنشأة سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن الليبور  2تنفيذ

، وفي %1سعر الليبور  وفي تاريخ إنشاء السند يبلغ الفائدة األساسي لها الذي تمت مالحظته،
 -نهاية السنة األولى:

 .%4.71إنخفض سعر الليبور إلى  (أ)
وحدة عملة، وهذا يتفق مع سعر فائدة مقداره  510855القيمة العادلة للسند هي  (ب)

7.6% 9 
 

مواز  في تفترض المنشأة منحنى عائد أفقي، وكافة التغيرات في أسعار الفائدة تنتج من إنتقال  53تنفيذ
منحنى العائد، والتغيرات في سعر الليبور هي التغيرات الوحيدة ذات العالقة في ظروف 

 السوق.
 

تقرر المنشأة مبلغ التغير في القيمة العادلة للسند الذي ال يعزى للتغيرات في ظروف السوق  55تنفيذ
 التي تتسبب في نشوء مخاطرة سوق كما يلي:

 
 

 )أ(4الفقرة تطبيق
ة بحساب معدل العائد أوال، تقوم المنشأ

في بدء الفترة بإستخدام سعر  لتزامالداخلي لإل
والتدفقات  لتزامالسوق الذي تمت مالحظته لإل

 في بدء الفترة. لتزامالنقدية لإل
 

تخام المنشأة من معدل العائد هذا سعر 
الفائدة )األساسي( الذي تمت مالحظته في 
بدء الفترة، وذلك للواول إلى مكون محدد 

سنوات وقسيمة  53في بدء فترة سند عمره 
معدل الفائدة الداخلي للسند هو  %8مقدارها 

8%. 
 

نظرًا ألن سعر الفائدة )األساسي( الذي تمت 
فإن مكون األداة  %1مالحظته )سعر ليبور( هو

 .%0المحدد لمعدل الفائدة الداخلي هو 

                                                
 هذه اإلرشادات، تم تسمية المبالغ النقدية  "بوحدات العملة" يعكس 5
والتي في ظل عدم وجود تغيرات ذات عالقة في   %3.51وحركة مقدارها  %4.71إلى  %1اليبور من  يعكس هذا تحواًل لسعر 9

 ظروف السوق يفترض أنها تعكس التغيرات في مخاطرة اإلئتمان لألداة.
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 .ة لمعدل العائد الداخليلألدا 
 )ب(4تطبيق الفقرة 

المنشأة القيمة الحالية  بعد ذلك تحسب
بإستخدام  لتزامللتدفقات النقدية المرتبطة مع اإل

في نهاية الفترة وسعر  لتزامالتدفقات النقدية لإل
( سعر الفائدة 5خام مساو لمبلغ )

)األساسي( الذي تمت مالحظته في نهاية 
( مكون األداة المحدد لمعدل العائد 9الفترة. )

قرة تطبيق الداخلي كما هو محدد حسب الف
 )أ(.4

التدفقات النقدية التعاقدية لألداة في نهاية الفترة 
 -هي كما يلي:

  : (.أوحدة عملة ) 593.33الفائدة 
  :وحدة عملة في  513.333المبلغ األالي

 السنة العاشرة.
 

بذلك يكون سعر الخام الذي سيستخدم لحساب 
 %4.71، وهو %7.71القيمة الحالية للسند هو 

ي نهاية الفترة مضافًا إليه مكون سعر الليبور ف
 .%0األداة المحدد البالغ 

 

وحدة  519.067يعطي هذا قيمة حالية مقدارها 
 )ب(عملة 

 )ج( 4الفقرة تطبيق 
الفرق بين سعر السوق الذي تمت مالحظته 

فترة والمبلغ المحدد حسب في نهاية ال لتزاملإل
)ب( هو التغير في القيمة 4الفقرة تطبيق
ذي ال يعزى للتغيرات في سعر العادلة ال

الفائدة )األساسي( الذي تمت مالحظته، وهذا 
 هو المبلغ الذي سيتم اإلفااح عنه.

في نهاية الفترة هو  لتزامسعر السوق لإل
 )ج(وحدة عملة  510.855

 

 5.444بذلك تقوم المنشأة باإلفااح عن مبلغ 
–وحدة عملة  510.855وحدة عملة وهو 

ث أن الزيادة في وحدة عملة حي 519.067
القيمة العادلة للسند التي ال تعزى للتغيرات في 
ظروف السوق هي التي تتسبب في نشوء 

 مخاطرة السوق.
 وحدة عملة  59.333= %8×وحدة عملة  513.333 (أ)

 2–( 3.3771+5×)عملة وحدة 513.333[ +3.3771(/2-(3.3771+5)-5×)وحدة عملة 59.333)ب( القيمة الحالية =]
 2-(3.376+5× )وحدة عملة 513.333[+2/3،376-(3.376+5)-5×)وحدة عملة  59.333لسوق=]سعر ا)ج( 

 
 (90و 99عدم الوفاء واإلخالل )الفقرتان 

عندما تكون هناك أية حاالت عدم وفاء أو إخالل للقروض  إفااحات 90و 99تتطلب الفقرتان  59تنفيذ
على أنه متداول أو  لتزامف اإلالمستحقة، ومن الممكن أن يؤثر أي عدم وفاء أو إخالل على تاني

 . 5غير متداول حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

 ()ب( 94إجمالي ماروف الفائدة )الفقرة 
جمالي ماروف الفائدة المفاح عنهما حسب الفقرة  50تنفيذ )ب( هما مكون 93إن إجمالي دخل الفائدة وا 

 5ر المحاسبة الدولي للقطاع العام )ب( من معيا 539لتكاليف التمويل، وهو ما تتطلب الفقرة 
اإلفااح عنه بشكل منفال في بيان األداء المالي، ومن الممكن أن يشمل البند األساسي لتكاليف 

 ات غير المالية.لتزامالتمويل كذلك المبالغ التي تنشأ من األاول غير المالية أو اإل
 

 (04-05القيمة العادلة )الفقرات 
مستوى هيكل القيمة العادلة الذي تانف فيه حول  فااحاتاإل 03ولي يقتضي معيار المحاسبة الد 54تنفيذ

 فقيةاألايغة الات المقاسة في بيان المركز المالي. وتكون لتزامقياسات القيمة العادلة لألاول واإل
عما يلي ويمكن أن تفاح المنشأة  إال إذا كانت هناك ايغة أخرى أكثر مالئمة. هي المطلوبة

)أ(. )اإلفااح عن المعلومات المقارنة مطلوب ولكنه غير 00بالفقرة  تزاملبالنسبة لألاول لإل
 مشمول في المثال التالي(. 
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  5004 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 األاول المقاسة بالقيمة العادلة
 قياس القيمة العادلة صفي نهاية صفترة إعداد التقارير باستخدام: 

ديسمبر  00 الواف
0×03 

 0المستوى  0المستوى  0المستوى 
مليون وحدة 

 عملة
مليون وحدة 

 عملة
مليون وحدة 

 عملة
األاول المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الفائض أو العجز
    

 1 11 43 533 األوراق المالية التجارية 
 9 93 57 02 المشتقات التجارية

     األاول المالية المتوفرة برسم البيع
 1 43 03 71 ات حقوق الملكية إستثمار 

 59 551 87 954 اإلجمالي 
 

 ات، يمكن عرض جدول مشابه. لتزاممالحظة: بالنسبة لإل
 

ات لتزاملتلك األاول واإلفتتاحية إلمطابقة األرادة ا 03يقتضي معيار المحاسبة الدولي 51تنفيذ
على أسلوب التقييم الذي ال تستند فيه أية  بالقيمة العادلة بناءً  في بيان المركز الماليالمقاسة 

هي  فقيةاألايغة الوتكون (. 0المستوىت السوق المالحظة )مدخالت هامة إلى بيانا
ويمكن أن تفاح المنشأة عما يلي  إال إذا كانت هناك ايغة أخرى أكثر مالئمة. المطلوبة

)ب(. )اإلفااح عن المعلومات المقارنة مطلوب ولكنه 00بالفقرة  لتزامبالنسبة لألاول لإل
 غير مشمول في المثال التالي(. 
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  0مقاسة بالقيمة العادلة صفي المستوى األاول ال
 قياس القيمة العادلة صفي نهاية صفترة إعداد التقارير 

 

األاول المالية بالقيمة العادلة 
  من خالل الفائض أو العجز

األاول المالية 
المتوصفرة برسم 

 اإلجمالي  البيع

 

األوراق 
المالية 
  التجارية

المشتقات 
 التجارية

 

ات حقوق إستثمار 
 كيةالمل

  

 

 مليون 
 وحدة عملة

 مليون  
 وحدة عملة

 مليون  
 وحدة عملة

 مليون  
 وحدة عملة

 51  4  1  6 الرايد االفتتاحي

        إجمالي األرباح أو الخسائر 
 (4)  -  (9(  (9) في الفائض أو العجز

في اافي األاول/حقوق 
 الملكية

-  -  (5)  (5) 

 1  9  9  5 عمليات الشراء
 -  -  -  - ات اإلادار عملي

 (5)  -  (5(  - عمليات التسوية

 (9)  -  (9)  - 0عمليات التنقل خارج المستوى 
 59  1  9  1 الرايد الختامي 

إجمالي األرباح أو الخسائر للفترة المشمولة 
في الفائض أو العجز لألاول المحتفظ بها 

 في نهاية فترة إعداد التقارير

(5)  (5)  -  (59) 

 
 ات، يمكن عرض جدول مشابهلتزاممالحظة: بالنسبة لإل

  تعرض األرباح أو الخسائر المشمولة في الفائض أو العجز للفترة )أعاله( في اإليراد كما يلي:

 اإليراد  

 (4)  إجمالي األرباح أو الخسائر للفترة المشمولة في الفائض أو العجز للفترة
رة المشمولة في الفائض أو العجز لألاول المحتفظ بها في نهاية فترة إعداد إجمالي األرباح أو الخسائر للفت

 التقارير.

(9) 

  
  ات، يمكن عرض جدول مشابهلتزاممالحظة: بالنسبة لإل

 
األولي باألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط  عترافيتم تحديد القيمة العادلة عند اإل 56تنفيذ

، غير أنه عندما 92المحاسبة الدولي للقطاع العام  من معيار 538 حسب الفقرة تطبييق
األولي أسلوب تقييم يتضمن بيانات لم يتم الحاول عليها من  عترافتستخدم المنشأة بعد اإل

األولي والمبلغ  عترافأسواق تمت مالحظتها فقد يكون هناك فرق بين سعر المعاملة عند اإل
 عترافلتقييم هذا، وفي هذه الحاالت يتم اإلاألولي بإستخدام أسلوب ا عترافالمحدد عند اإل

في الفترات الالحقة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  الفائض أو العجزبالفرق في 
يعكس التغيرات في العوامل )بما في ذلك  عترافوالسياسة المحاسبية للمنشأة، وهذا اإل92



 : اإلفااحاتاألدوات المالية

 

  5006 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

تطبيق الفقرة  أنظرند تحديد سعر)ع عتبارالوقت( التي يجب على المشاركين أخذها في اإل
في هذه  إفااحات 00(، وتتطلب الفقرة 92من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  538

 :04الحاالت، ويمكن للمنشاة اإلفااح عما يلي لإلمتثال للفقرة 
 

 الخلفية
ة في سوق مالية غير متداول مليون وحدة عملة أاوالً  51تشتري المنشأة مقابل  93×5يناير  5في 

 نشط، وللمنشأة فقط فئة واحدة من هذه األاول المالية.
 

 األولي. عترافمليون وحدة عملة هو القيمة العادلة عند اإل 51سعر المعاملة البالغ 
 

األولي تقوم المنشاة بتطبيق أسلوب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألاول المالية، ويشمل  عترافبعد اإل
 غيرات بإستثناء تلك البيانات من أسواق تمت مالحظتها.أسلوب التقييم هذا مت

 

مليون وحدة عملة، وهو  54األولي كان سينجم عن نفس أسلوب التقييم مبلغ مقداره  عترافعند اإل
 مليون وحدة عملة. 5يختلف عن القيمة العادلة بمقدار 

 

 .93×5مليون وحدة عملة في يناير  1للمنشأة فروقات قائمة مقدارها 
 

 يق المتطلباتتطب
 -ما يلي: 93×9المنشأة لعام  إفااحيشمل 

 

 السياسات المحاسبية
متداولة في سوق التستخدم المنشأة أسلوب التقييم التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير 

نشط: ]واف لألسلوب غير مشمول في هذا المثال[. قد تنشأ فروقات بين القيمة العادلة عند 
هي بشكل عام سعر  92للقطاع العام األولي )التي بموجب معيار المحاسبة الدولي  عترافاإل

األولي بإستخدام أسلوب التقييم، وأية فروقات هي ]واف  عترافالمعاملة( والمبلغ المحدد عند اإل
 للسياسة المحاسبية للمنشأة[.

 

 ... يتبع
 في اإليضاحات حول البيانات المالية 

 

تستخدم المنشأة )إسم أسلوب التقييم( لقياس القيمة العادلة لألدوات × اإليضاح  كما تمت مناقشته في
للقطاع العام متداولة في سوق نشط، غير أنه حسب معيار المحاسبة الدولي الالمالية التالية  غير 

ذا إختلف سعر المعاملة ، تكون92  القيمة العادلة ألداة عند إنشائها هي بشكل عام سعر المعاملة، وا 
عن المبلغ الذي تم تحديده عند إنشاء األداة بإستخدام أسلوب التقييم فإن هذا الفرق هو )واف 

بها في الربح أو الخسارة هي كما  عترافللسياسة المحاسبية للمنشأة(، والفروقات التي ال زال سيتم اإل
  -يلي:

 0×ديسمبر 00 0× ديسمبر 00 
وحدة عملة  

 بالماليين
وحدة عملة 
 بالماليين

 الرايد في بداية السنة
 المعامالت الجديدة 

 خالل السنة الفائض أو العجزالمبالغ المعترف بها في 
 الزيادات األخرى

 األخرى االنخفاضات
 

 الرايد في نهاية السنة  
 

1.0 
- 
(3.7) 
- 
(3.5) 
 

4.1 

1.3 
5.3 
(3.8) 

3.9 
(3.5) 
 

1.0 
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 الية طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات الم
 (33تطبيق –6تطبيقو  49–38الفقرات )
 

 (03النوعية )الفقرة  فصاحاتاإل
يشمل نوع المعلومات النوعية التي يمكن أن تفصح عنها المنشأة لتلبية المتطلبات في الفقرة  71تنفيذ

 -على ذلك وصفا  متسلسال  لما يلي: ما يلي دون أن يكون مقتصرا   03
نشأتها، ومن الممكن أن تصف المعلومات  حاالت تعرض المنشأة للمخاطرة وكيفية (أ)

حول التعرض للمخاطرة كال  من إجمالي وصافي المخاطرة المحولة وعمليات 
 تخفيف المخاطرة األخرى.

سياسات وأساليب المنشأة لقبول وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطرة، والتي يمكن أن  (ب)
 -تشمل ما يلي:

شأة، بما في ذلك مناقشة هيكل وتنظيم مهمة )مهام( إدارة مخاطرة المن (7)
 لإلستقاللية والمسؤولية؛

 نطاق وطبيعة أنظمة إعداد التقارير حول المخاطرة أو القياس؛ (2)
سياسات المنشأة الخاصة بالتحوط أو تخفيف المخاطرة، بما في ذلك  (3)

جراءاتها الخاصة بأخذ ضمان؛ و  سياساتها وا 
 طات أو أدوات التخفيف.أساليب اإلدارة لمتابعة الفاعلية المستمرة لهذه التحو   (0)

جراءات المنشأة لتجنب التركيزات الزائدة للمخاطرة. (ج)  سياسات وا 
 

إن المعلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية تكون أكثر فائدة إذا  71تنفيذ
ألقت الضوء على أية عالقة بين األدوات المالية التي يمكن أن تؤثر على مبلغ أو توقيت أو 

التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، ومدى تغير التعرض للمخاطرة في هذه الشك في 
التي يتطلبها هذا المعيار، ولكن في  فصاحاتالعالقات قد يكون ظاهرا للمستخدمين من اإل

 اإلضافية نافعة. فصاحاتبعض الحاالت قد تكون اإل
 

ات النوعية الخاصة )ج( على المنشآت اإلفصاح عن أي تغير في المعلوم03حسب الفقرة  71تنفيذ
يضاح أسباب التغير، وهذه التغيرات قد تنجم من تغيرات في التعرض  بالفترة السابقة وا 

 للمخاطرة أو من تغيرات في طريقة إدارة هذا التعرض.
 

 (33ب – 1وب 01– 07الكمية )الفقرات  فصاحاتاإل
على سبيل المثال اإلفصاح عن البيانات الكمية حول تركيزات المخاطرة،  07تتطلب الفقرة  23تنفيذ

 -مما يلي: ئتمانقد تنشأ تركيزات مخاطرة اإل
قطاعات الصناعة، وهكذا إذا كانت األطراف المماثلة للمنشأة مركزة في قطاع  (أ)
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اناعة واحد أو أكثر )مثل تجارة التجزئة أو الجملة( فإنها ستقوم باإلفااح بشكل 
 المماثلة.منفال عن التعرض للمخاطر الناجمة من كل تركيز لألطراف 

، وهكذا إذا كانت األطراف ئتماني أو قياس آخر لنوعية اإلئتمانالتانيف اإل (ب)
واحدة أو أكثر )مثل القروض المضمونة أو  إئتمانالمماثلة للمنشأة مركزة في نوعية 

 إئتماني واحد أو أكثر )مثل درجة إئتمانالقروض غير المضمونة( أو في تانيف 
تفاح بشكل مستقل عن التعرض للمخاطر  أو درجة مضاربة( فإن عليها أن

 الناجمة من كل تركيز لألطراف المماثلة.
التوزيع الجغرافي، وهكذا إذا كانت األطراف المماثلة للمنشأة مركزة في سوق جغرافي  (ج)

واحد أو أكثر )مثل آسيا أو أوروبا( فإن عليها اإلفااح بشكل منفال عن 
 راف المماثلة.التعرض للمخاطر الناجمة من كل تركيز لألط

عدد محدود من األطراف المناظرة الفردية أو مجموعات من األطراف المناظرة ذات  (د)
 العالقة الوثيقة.

 

تنطبق مبادئ مماثلة على تحديد تركيزات المخاطر األخرى، بما في ذلك مخاطرة السيولة 
سديد ومخاطرة السوق، فعلى سبيل المثال قد تنشأ مخاطرة تركيزات السيولة من شروط ت

ات المالية أو ماادر تسهيالت اإلقتراض أو اإلعتماد على سوق معين لكي تحقق لتزاماإل
فيه أاول سائلة، وقد تنشأ تركيزات مخاطرة الارف األجنبي إذا كان للمنشأة اافي مركز 
مفتوح هام في عملة أجنبية واحدة أو إجمالي اافي مراكز مفتوحة في عدة عمالت تميل 

 ضها.ألن تتحرك مع بع
 

يشمل اإلفااح عن تركيزات المخاطر وافًا للخاائص المشتركة  8تطبيق حسب الفقرة  95تنفيذ
التي تحدد كل تركيز، فعلى سبيل المثال قد تشير الخااية المشتركة إلى التوزيع الجغرافي 

 لألطراف المماثلة حسب مجموعات البلدان أو البلدان أو المناطق الفردية ضمن البلدان.
 

لمعلومات الكمية في نهاية فترة إعداد التقارير ال تمثل تعرض المنشاة للمخاطرة عندما تكون ا 99تنفيذ
إضافية، ولتلبية هذا المتطلب من الممكن أن  إفااحاتتتطلب  49خالل الفترة فإن الفقرة 

تفاح المنشاة عن أعلى وأدنى ومتوسط مبلغ المخاطرة التي تعرضت لها خالل الفترة، فعلى 
للمنشأة عادة تعرض كبير لعملة معينة، ولكن في نهاية السنة يخف  سبيل المثال إذا كان

هذا الوضع فإنه يمكن للمنشأة أن تفاح عن رسم بياني يبين التعرض في أوقات مختلفة 
 خالل الفترة أو اإلفااح عن أعلى وأدنى ومعدل التعرض.

 
 ( 03و 2وصفقرات التطبيق  42 – 40)الفقرات  ئتمانمخاطرة اإل 

حسب  ئتمانأن تفاح المنشأة عن معلومات حول تعرضها لمخاطرة اإل 40رة تتطلب الفق 90تنفيذ
فيما  قتااديةفئة األداة المالية. إن األدوات المالية في نفس الفئة تتشارك في الخاائص اإل

(، فعلى سبيل المثال من ئتمانيتعلق باإلفااح عن المخاطرة )في هذه الحالة مخاطرة اإل
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الرهونات السكنية والقروض اإلستهالكية غير المضمونة  الممكن أن تحدد المنشاة أن
 مختلفة. إقتااديةوالقروض التجارية كل منها له خاائص 

 

 األخرى ئتمانالممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإل
)ب( أن تقوم المنشأة بإجراء واف للممتلكات المتوفرة المرهونة كضمان 40تتطلب الفقرة  94تنفيذ

األخرى التي يتم الحاول عليها، ومن الممكن  ئتمانتحسينات اإللألاول التي تحتفظ بها و 
 -أن تلبي المنشأة هذا المتطلب باإلفااح عما يلي:

دارة الممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات  (أ) السياسات واألساليب الخااة بتقييم وا 
 األخرى التي يتم الحاول عليها؛ ئتماناإل

األخرى  ئتمانة كضمان وتحسينات اإلواف لألنواع الرئيسية للممتلكات المرهون (ب)
تفاقيات التقاص التي ال تتأهل  ئتمان)من األمثلة على ذلك الكفاالت ومشتقات اإل وا 

 (؛98للقطاع العام للتسوية حسب معيار المحاسبة الدولي 
األخرى وقيمتها  ئتماناألنواع الرئيسية لألطراف المماثلة للضمان وتحسينات اإل (ج)

 ية؛ وئتماناإل
 األخرى. ئتمانت حول تركيزات المخاطرة ضمن الضمان أو تحسينات اإلمعلوما (د)

 
 )ج(( 40)الفقرة  ئتماننوعية اإل

لألاول المالية  ئتمان)ج( أن تفاح المنشأة عن معلومات حول نوعية اإل 40تتطلب الفقرة  91تنفيذ
ن ها ولم تنخفض قيمتها، وبإجراء ذلك يمكإستحقاقوالتي لم ينقضي  إئتمانالتي لها مخاطرة 

 -للمنشأة أن تفاح عن المعلومات التالية:
 خارجي أو داخلي؛ إئتمانبإستخدام نظام تانيف  ئتمانتحليل للتعرض لمخاطرة اإل (أ)
 طبيعة الطرف المماثلة؛ (ب)
 المعلومات التاريخية حول معدالت عدم الوفاء للطرف المماثل؛ و (ج)
 .ئتمانأية معلومات أخرى تستخدم لتقييم نوعية اإل (د)

 
يمكن للمنشأة  ئتمانمنشأة في التانيفات الخارجية عند إدارة ومتابعة نوعية اإلعندما تنظر ال 96تنفيذ

  -اإلفااح عن معلومات حول األمور التالية:
 خارجي؛ إئتمانلكل درجة  ئتمانمبالغ التعرض لمخاطرة اإل (أ)
 التانيف الذي إستخدمته الوكاالت؛ (ب)
 المانفة وغير المانفة؛ و ئتمانمبلغ التعرض لمخاطرة اإل (ج)
 القة بين التانيفات الداخلية والخارجية.الع (د)

 
فإنه  ئتمانالداخلية عند إدارة ومتابعة نوعية اإل ئتمانعندما تنظر المنشأة في تانيفات اإل 97تنفيذ

 -يمكن للمنشأة اإلفااح عن معلومات حول ما يلي:
 الداخلية؛ ئتمانعمليات تقييم اإل (أ)
 وداخلية؛  إئتمانلكل فئة  ئتمانمبالغ التعرض لمخاطرة اإل (ب)
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  5043 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 العالقة بين التانيفات الداخلية والخارجية. (ج)
 

 (44إنخفضت قيمتها )الفقرة  ها أوإستحقاقاألاول المالية التي إما إنقضى 
األال المالي عندما ال يقوم الطرف المماثل بإجراء دفعة عندما تكون  إستحقاقينقضي  98تنفيذ

تتطلب دفع فائدة كل مستحقة تعاقديًا، فعلى سبيل المثال تدخل المنشأة في إتفاقية إقراض 
شهر، وفي اليوم األول من الشهر التالي إذا لم تدفع الفائدة يكون القرض قد إنقضى 

نقضاء اإلإستحقاق ، إال أن ذلك قد ال يعني أن الطرف المماثل لن يدفع أبداً  ستحقاقه، وا 
 ية. يتسبب في إجراءات مختلفة مثل إعادة التفاوض أو فرض تنفيذ مواثيق أو إجراءات قانون

 

عندما تتم إعادة التفاوض بشأن أحكام وشروط األاول المالية التي انفت على أنها قد  92تنفيذ
ها فإن شروط وأحكام اإلتفاقية التعاقدية الجديدة تنطبق عند تحديد ما إذا كان إستحقاقإنقضى 

 .ه منقضياً إستحقاقاألال المالي ال زال 
 

ها ولكن إستحقاقول المالية التي إنقضى )أ( تحلياًل حسب الفئة لعمر األا44تتطلب الفقرة  03تنفيذ
لم تنخفض قيمتها، وعلى المنشأة إستخدام تقديرها لتحديد العدد المناسب من الفترات الزمنية، 

 -فعلى سبيل المثال من الممكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنية التالية مناسبة:
 ما ال يزيد عن ثالثة شهور؛ (أ)
 زيد عن ستة شهور؛أكثر من ثالثة شهور وما ال ي (ب)
 أكثر من ستة شهور وما ال يزيد عن سنة واحدة؛ و (ج)
 أكثر من سنة واحدة. (د)

 

)ب( تحلياًل لألاول المالية التي إنخفضت قيمتها حسب الفئة، ومن 44تتطلب الفقرة  05تنفيذ
 -الممكن أن يشمل التحليل ما يلي:

 المبلغ المسجل قبل خام أية خسارة في إنخفاض القيمة؛ (أ)
 ي إنخفاض القيمة ذات عالقة؛ ومبلغ أية خسارة ف (ب)
 األخرى التي تم الحاول عليها. ئتمانالطبيعة والقيمة العادلة للضمان وتحسينات اإل (ج)

 
 (03-02 تطبيقو  42-47مخاطرة السيولة )الفقرتان 

)أ( تحلياًل للحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق التي تتعرض لها المنشأة، 47تتطلب الفقرة  09تنفيذ
ن مخاطرة السوق: مخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة العملة ومخاطرة وهناك ثالثة أنواع م

األسعار األخرى، ومن الممكن أن تشمل مخاطرة األسعار األخرى مخاطرة سعر حقوق 
الملكية ومخاطرة سعر السلع ومخاطرة الدفع المسبق )أي مخاطرة أن يتحمل طرف في أال 

أو في وقت أبعد مما هو متوقع(  مالي خسارة مالية ألن الطرف اآلخر يسدد بشكل مبكر
ومخاطرة القيمة المتبقية )على سبيل المثال مؤجر السيارات الذي يحدد كفاالت القيمة 
المتبقية معرض لمخاطرة القيمة المتبقية(، وتشمل متغيرات المخاطرة الخااة باإلفااح عن 

 -مخاطرة السوق ما يلي دون أن تكون مقتارة على ذلك:
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  عتبارعار الفائدة في السوق، وقد يكون من الضروري األخذ في اإلمنحنى العائد ألس (أ)
 كال من اإلنتقاالت الموازية وغير الموازية في منحنى العائد.

 أسعار الارف األجنبي. (ب)
 أسعار أدوات حقوق الملكية. (ج)
 أسعار السوق للسلع. (د)

 

قول في متغير )أ( أن يبين تحليل الحساسية أثر التغيرات الممكنة بشكل مع47تتطلب الفقرة  00تنفيذ
حقوق الملكية، فعلى سبيل اافي األاول/و  الفائض أو العجزالمخاطرة ذي العالقة على 

 -المثال من الممكن أن تشمل متغيرات المخاطرة ذات العالقة ما يلي:
أسعار الفائدة السائدة في السوق لألدوات المالية الحساسة للفائدة مثل قرض ذو سعر  (أ)

 متغير؛ أو
 أسعار الفائدة لألدوات المالية للعمالت األجنبية مثل سندات العملة.أسعار العمالت و  (ب)

 

بالنسبة لمخاطرة سعر الفائدة من الممكن أن يبين تحليل الحساسية بشكل منفال أثر التغير  04تنفيذ
 -في أسعار الفائدة في السوق على ما يلي:

 وماروف الفائدة؛  إيراد  (أ)
 مكاسب وخسائر المتاجرة(؛ و)مثل  للفائض أو العجزالبنود األساسية األخرى  (ب)
 حقوق الملكية عندما ينطبق ذلك. افي األاول/ (ج)

 
يمكن للمنشأة اإلفااح عن تحليل الحساسية لمخاطرة سعر الفائدة لكل عملة تتعرض لها   

 المنشأة بشكل كبير لمخاطرة سعر الفائدة. 
 

ظروف المحددة لكل نظرًا ألن العوامل التي تؤثر على مخاطرة السوق تتغير إعتمادًا على ال 01تنفيذ
ه لتوفير تحليل الحساسية لمخاطرة السوق إعتبار منشأة فإن النطاق المناسب الذي يجب 
 يختلف بالنسبة لكل نوع من مخاطرة السوق.

 
 -)أ(: 47يوضح المثال التالي تطبيق متطلب اإلفااح في الفقرة  06تنفيذ



 : اإلفااحاتاألدوات المالية

 

  5049 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 
 مخاطرة سعر الفائدة

نقاط أساس  53ي ذلك التاريخ أقل بمقدار إذا كانت أسعار الفائدة ف 93×9ديسمبر  05في 
مليون  5.7للسنة سيكون أعلى بمقدار  الفائضمع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن 

مليون وحدة عملة( وذلك ناجم بشكل رئيسي نتيجة لماروف فائدة  9.4– 93×5وحدة عملة )
– 93×5مليون وحدة عملة ) 9.8أعلى بمقدار  وسيكون اإليرادأقل على اإلقتراضات المتغيرة، 

مليون وحدة عملة(، ناجمة بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في القيمة العادلة لألاول المالية  0.9
 53ذات السعر الثابت المانفة على أنها متوفرة للبيع، ولو كانت أسعار الفائدة أعلى بمقدار 

مليون  5.1ون أقل بمقدار سيك الفائضنقاط أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن 
مليون وحدة عملة( وذلك ناجم بشكل رئيسي نتيجة لماروف فائدة  9.5 – 93×5وحدة عملة )

 0.4– 93×5مليون وحدة عملة ) 0.3أقل بمقدار  اإليرادكون يأعلى على اإلقتراضات، وس
المالية  مليون وحدة عملة(، وذلك ناجم بشكل رئيسي عن اإلنخفاض في القيمة العادلة لألاول

أكثر حساسية  الفائضذات سعر الفائدة الثابت المانفة على أنها متوفرة للبيع. إن 
لإلنخفاضات في سعر الفائدة من الزيادات بسبب اإلقتراضات التي لها أسعار فائدة ذات حد 

بسبب التخفيض في اإلقتراضات القائمة  93×5من عام  93×9أعلى، والحساسية أقل في عام 
 )أ((. 53اإليضاح  أنظرندما أابح دين المنشأة مستحقًا )الذي حدث ع

 

 مخاطرة سعر ارف العمالت األجنبية
مقابل الدوالر األمريكي مع  %53لو أن وحدة العملة ضعفت بمقدار  93×9ديسمبر  05في 

مليون وحدة  9.8أقل بمقدار  للسنة سيكون الفائضجميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن  إعتبار
مليون وحدة عملة  5.9أعلى بمقدار  اإليرادكون يمليون وحدة عملة(، وس 6.4 – 93×5عملة )

مقابل  %53مليون وحدة عملة(، وبالعكس لو أن وحدة العملة تعززت بمقدار  5.5 – 93×5)
 9.8سيكون أعلى بمقدار  الفائضالدوالر األمريكي مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن 

مليون  5.9أقل بمقدار  اإليرادكون يمليون وحدة عملة(، وس 6.4 – 93×5مليون وحدة عملة )
مليون وحدة عملة(، وتعزى حساسية سعر ارف العمالت األجنبية  5.5– 93×5وحدة عملة )

إلى تخفيض في الدين المقيم بالعمالت  93×5بالمقارنة مع عام  93×9في عام  فائضااألقل 
بسبب اإلستخدام المتزايد  93×5من عام  93×9عام  أكثر حساسية في واإليراداألجنبية، 

  لتحوطات مشتريات العمالت األجنبية التي يقابلها تخفيض الدين بالعمالت األجنبية.
 .اتلتزاملإل إستحقاق)أ( اإلفااح عن تحليل 08)أ( تتطلب الفقرة 

 
 (42مخاطرة السوق األخرى )الفقرة  إفااحات

 
لومات إضافية عندما ال يمثل تحليل الحساسية للمخاطرة اإلفااح عن مع 42تتطلب الفقرة  07تنفيذ

 -الذاتية في األداة المالية، فعلى سبيل المثال يمكن أن يحدث ذلك عندما:
تحتوي األداة المالية على أحكام وشروط آثارها ليست ظاهرة من تحليل الحساسية،  (أ)

لذي تم إختياره في على سبيل المثال الخيارات التي تبقى خارج )أو في( أموال التغير ا
 متغير المخاطرة.؛

تكون األاول المالية غير سائلة، على سبيل المثال هناك حجم ضئيل للمعامالت في  (ب)
 األاول المماثلة وتجد المنشأة أن من الاعب إيجاد طرف مماثل؛ أو

يكون للمنشأة حجم كبير من األاول المالية والتي إذا تم بيعها بكاملها فإنها ستباع  (ج)
 على سعر السوق المعروض ألاول مالية ممتلكة أاغر.  عالوةً  بخام أو



اإلفااحات األدوات المالية:  

 03معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التنفيذ لإرشادات   5040 

 -)أ( من الممكن أن يشمل اإلفااح اإلضافي ما يلي:07في الحالة المذكورة في الفقرة أت 08تنفيذ
 أحكام وشروط األداة المالية )على سبيل المثال الخيارات(؛ (أ)
لم تتم ممارسة إذا تمت تلبية الشروط واألحكام )أي إذا  الفائض أو العجزاألثر على  (ب)

 الخيارات(؛ و
 واف لكيفية تحوط المخاطرة. (ج)

 
على سبيل المثال من الممكن أن تمتلك المنشاة أداة مالية مشتقة )لها خيار الحد األعلى 

( بسعر فائدة مقداره افر، وهذه األداة المالية تتضمن Collarوالحد األدنى لسعر الفائدة 
سبيل المثال تدفع المنشأة عشرة أضعاف مبلغ خيارًا غير مغطى وممول باإلقتراض )على 

الفرق بين حد أدنى محدد لسعر الفائدة وسعر الفائدة الحالي في السوق(، ومن الممكن أن 
على أنها تحوط إقتاادي غير مكلف مقابل   Collarتعتبر المنشأة األداة المالية المشتقة 

الممكن أن يؤدي إنخفاض كبير  زيادة محتملة بشكل معقول في أسعار الفائدة، غير أنه من
بشكل غير متوقع في أسعار الفائدة إلى دفعات بموجب الخيار المكتتب به بحيث أنه بسبب 
اإلقتراض قد تكون أكبر إلى حد بعيد من منفعة أسعار الفائدة المنخفضة. علمًا بأن القيمة 

غيرات الممكنة بشكل معقول العادلة لألداة المالية المشتقة وال تحليل الحساسية بناءًا على الت
في متغيرات السوق ستبين مثل هذا التعرض، وفي هذه الحالة من الممكن أن تقدم المنشأة 

 المعلومات اإلضافية المبينة سابقًا.
 

)ب( من الممكن أن يشمل اإلفااح اإلضافي أسباب 08تطبيق في الحالة المبينة في الفقرة  02تنفيذ
 خاطرة.نقص السيولة وكيفية تحوط المنشأة للم

 
)ج( من الممكن أن يشمل اإلفااح اإلضافي ما 08تطبيق في الحالة المبينة في الفقرة  43تنفيذ

 -يلي:
 طبيعة الضمان )على سبيل المثال إسم المنشأة(؛ (أ)
 من األسهم الاادرة(؛ %51مدى األاول المحتفظ بها )على سبيل المثال  (ب)
 ؛ والفائض أو الربحاألثر على  (ج)
 كيفية تحوط المنشأة للمخاطرة. (د)
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 7مقارنة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

بشكل أساسي إلى  "فااحات"األدوات المالية: اإل 03يستند معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
عام  )الاادر أساساً  "فااحات"األدوات المالية: اإل 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

(. والفروقات الرئيسية بين معيار المحاسبة 9332بريل إت المنشورة حتى ، بما فيها التعديال9331
 -هي ما يلي: 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  03الدولي للقطاع العام 

  متطلبات للقروض بشروط ميسرة. وال  03يضم معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام
المتعلقة بالقروض بشروط  فااحاتاإل 7مالية يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

 ميسرة. 
  ماطلحات مختلفة  03في حاالت معينة، يستخدم معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

هي استخدام ماطلحات . وأهم األمثلة 7عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
ملكية" في معيار المحاسبة حقوق ال و"بيان األداء المالي" و"اافي األاول/"اإليراد" 

. والماطلحات المقابلة لها في المعيار الدولي إلعداد التقارير 03الدولي للقطاع العام 
 هي "الدخل" و"بيان الدخل الشامل" و"حقوق الملكية".  7المالية 
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 13 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 األصول غير الملموسة

 

 شكر وتقدير
" األصول غير  43يستند هذا المعيار بشكل أساسي إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

. وهو يحتوي على مستخلصات في القطاع العامالذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولي  الملموسة"
وتم إعادة  "لكترونيتكاليف الموقع اإل -"األصول غير الملموسة 43ر لجنة التفسيرات الدائمة من تفسي

في هذا اإلصدار  43والتفسير  43إصدار مستخلصات من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
بإذن من التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين  في القطاع العامالخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولي 

 . إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةالمؤسسة 
 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 
 معايير الدوليةالالدولية باللغة اإلنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة منشورات 

أكس أتش،  6أم  3كانون ستريت، لندن إي سي  43 الطابق األول، وعنوانها تقارير الماليةإلعداد ال
 المملكة المتحدة.

 publications@ifrs.org: لكترونيالبريد اإل

 .orghttp://www.ifrs: لكترونيموقع اإلال
 

إن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
إلعداد التقارير  معايير الدوليةالاألخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 .المالية
 

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

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”  هي عالمات تجارية
 ها بدون موافقة هذه المؤسسة.إستخدام، وال يسمح بإلعداد التقارير المالية معايير الدوليةاللمؤسسة 
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http://www.ifrs.org/
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 لملموسةاألصول غير ا -13معيار 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 
 . 3353يناير  51

 
من عام  ينايرفي  " األصول غير الملموسة" 45تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

3353. 
 

المحاسبة من خالل معايير  45ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -القطاع العام التالية:الدولية في 

  الصادر  "ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح" 43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (3355في أكتوبر 

 الصادر في أكتوبر  3355سبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير المحا (
3355) 
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.  544-5على الفقرات  "األصول غير الملموسة" 45 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي يحتوي 
 45 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي ات بنفس التأثير والمرجعية. يجب قراءة وتتمتع جميع الفقر 

. ويوفر معيار في القطاع العامالمحاسبة الدولية ات ومقدمة معايير ستنتاجفي سياق هدفه وأساس اإل
أساسا   التغيرات في التقديرات واألخطاء" ،"السياسات المحاسبية 4 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

 ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في حالة عدم وجود إرشادات صريحة. إل
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 الهدف
هدف هذا المعيار بيان المعاملة المحاسبية لألصول غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في  5

قاييس معيار محاسبة دولي آخر. ويتطلب هذا المعيار أن يعترف المشروع باألصل إذا تم تلبية م
لألصول غير الملموسة ويتطلب  القيمة المسجلةمعينة. كما يحدد هذا المعيار كيفية قياس 

 معينة بشأن األصول غير الملموسة. إفصاحات
 

 النطاق
المحاسبي هذا  ستحقاقتطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس اإل 3

 المعيار في محاسبة األصول غير الملموسة. 
 
 :إستثناءطبق هذا المعيار في محاسبة األصول غير الملموسة بي 4

 األصول غير الملموسة التي تقع ضمن نطاق معيار أخر؛  (أ)

، 02 في القطاع العاماألصول المالية، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي  (ب)
 ؛ "فصاحات"األدوات المالية: اإل

المحلي أو معيار المحاسبة الدولي  ظرأنوالتقييم ) ستكشافوالقياس ألصول اإل تعترافاإل (ج)
 ؛ الموارد المعدنية وتقييمها" إستكشافتعامل مع يذو العالقة الذي 

ستخراجنفقات تطوير و  (د)  المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة األخرى؛  ا 

أو دولي معيار المحاسبة ال أنظراألتعمال ) إندماجاألصول غير الملموسة المشتراة في  ( هـ)
 األتعمال(؛  إندماجالمحلي ذو العالقة الذي يتعامل مع 

المحلي ذو أو معيار المحاسبة الدولي  أنظراألتعمال ) إندماجالشهرة المشتراة في  (و)
 األتعمال(؛  إندماجالعالقة الذي يتعامل مع 

 الصالحيات والحقوق الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور وغيرها؛  (ز)

المحلي ذو العالقة الذي أو معيار المحاسبة الدولي  أنظرجلة األصول الضريبية المؤ  (ح)
 يتعامل مع ضرائب الدخل(؛ 

من الحقوق التعاقدية المؤجلة واألصول غير الملموسة الناجمة تعن  ستمالكتكاليف اإل (ط)
للمؤمن بموجب تعقود التأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو المحلي ذو 

وفي حال لم يحدد معيار المحاسبة الدولي أو التأمين. تعقود  الذي تعامل مع العالقة
المحلي ذو العالقة متطلبات إفصاح محددة لتلك األصول غير الملموسة، فإن متطلبات 

  ؛اإلفصاح في هذا المعيار تنطبق تعلى تلك األصول غير الملموسة
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ع )أو األصول غير الملموسة غير المتداولة المصنفة تعلى أنها محتفظ بها برسم البي (ي)
لمعيار  وفقا  المشمولة في مجموتعة التصرف المصنفة تعلى أنها محتفظ بها برسم البيع( 

المحاسبة الدولي أو المحلي ذو العالقة الذي يتعامل مع األصول غير المتداولة المحتفظ 
 بها برسم البيع أو العمليات المتوقفة؛ و

 301-331فصاح في الفقرات بأصول اإلرث غير الملموسة. لكن، متطلبات اإلفيما يتعلق  (ك)
 تنطبق تعلى أصول اإلرث غير الملموسة المعترف بها. 

 
 ينطبق هذا المعيار تعلى كافة منشآت القطاع العام تعدا مؤسسات األتعمال الحكومية.   3
 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  "في القطاع العام"مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية توضح  1

أن مؤسسات األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  اع العامفي القطالدولية 
 5 في القطاع العامالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويعرف معيار المحاسبة الدولي 

 "عرض البيانات المالية" مؤسسات األعمال الحكومية. 
 

المعاملة المحاسبية لنوع محدد من األصول غير  اع العامفي القطإذا وصف معيار محاسبة دولي أخر  6
الملموسة، تطبق المنشأة ذلك المعيار بدال من هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، ال ينطبق هذا المعيار 

 :على
األصول غير الملموسة المحتفظ بها من قبل المنشأة برسم البيع في سياق األعمال الطبيعي  (أ)

ومعيار المحاسبة  "عقود اإلنشاءات" 55 في القطاع العاملدولي معيار المحاسبة ا أنظر)
 (؛ و"المخزون" 53 في القطاع العامالدولي 

"عقود  54 في القطاع العامعقود اإليجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  (ب)
 ؛ واإليجار"

 31 اع العامفي القطمعيار المحاسبة الدولي  أنظراألصول الناشئة عن منافع الموظفين ) (ج)
 "منافع الموظفين"(؛ و

. ويشمل 33 في القطاع العاماألصول المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي  (د)
ومعيار  "البيانات المالية الموحدة والمفصلة" 6 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة  ميلة"الز  المنشآتات في ستثمار "اإل 1 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
والقياس لبعض  عتراف"الحصص في المشاريع المشتركة" اإل 3 في القطاع العامالدولي 

 األصول المالية. 
متياز تقديم الخدمات الواقعة ضمن نطاق معيار إعتراف والقياس المبدئي ألصول إلا( هـ)

. غير أن هذا : المانح"متياز تقديم الخدماتإ"أصول  43المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تلك األصول. عن  ينالمعيار ينطبق على القياس واإلفصاح الالحق

 

قد توجد بعض األصول غير الملموسة ضمن مجسد مادي مثل قرص مضغوط )في حالة برامج  1
الحاسب اآللي( أو في مستندات قانونية )في حالة الترخيص أو البراءة( أو فيلم، ولتحديد ما إذا كان 

املة األصل الذي يحتوي على كل من عناصر غير ملموسة وملموسة بموجب معيار المحاسبة يجب مع
أو كأصل غير ملموس بموجب هذا  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 51 في القطاع العامالدولي 
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الحكم الشخصي لتقييم أي عنصر أكثر أهمية، مثال ذلك تعتبر برامج  إستخدامالمعيار فإنه يطلب 
للطائرات جزءا  هاما من الطائرة وتعامل كممتلكات أو مصانع أو معدات، وينطبق نفس الشيء  المالحة

على نظام التشغيل للحاسب اآللي، وحيث ال تكون البرامج جزءا  ال يتجزأ من أجهزة الحاسب اآللي ذات 
 العالقة تعامل برامج الحاسب اآللي على أنها أصل غير ملموس.

 
أشياء أخرى على اإلنفاق على أنشطة اإلعالن والتدريب وبدء العمليات والبحث  ينطبق هذا المعيار بين 3

والتطوير، وتوجه أنشطة البحث والتطوير نحو تطوير المعرفة، وعلى ذلك بالرغم من أنه قد ينجم عن 
هذه األنشطة أصل له تجسيد مادي )مثال ذلك نموذج أصلي( فإن العنصر المادي لألصل يعتبر ثانويا  

 نه غير الملموس أي المعرفة الموجودة فيه.لمكو 
 
 عترافاإلفي حالة عقد اإليجار التمويلي قد يكون األصل الضمني ملموسا  أو غير ملموس، وبعد  3

األولي يعامل المستأجر األصل غير الملموس المحتفظ به بموجب عقد إيجار تمويلي بموجب هذا 
ص لبنود مثل األفالم السينمائية وتسجيالت الترخي اتفاقياتالمعيار، وتستثنى الحقوق بموجب 

في الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق التأليف من نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 ، وتقع ضمن نطاق هذا المعيار.54 القطاع العام

 
من نطاق معيار محاسبة دولي إذا كانت أنشطة أو عمليات معينة  اتستثناءاإلقد تحدث  53

تناولها بطريقة أخرى، وتنشأ هذه  إلىحد تنشأ عنه مسائل محاسبية قد تحتاج  إلىمتخصصة 
النفط والغاز والترسبات المعدنية في  إستخراجأو تطوير أو  إستكشافالمسائل في اإلنفاق على 

ية وفي حالة العقود بين منشآت التأمين وحملة بوالصها، وعلى ذلك ال ينطبق ستخراجالصناعات اإل
يار على اإلنفاق على هذه األنشطة، على أن هذا المعيار ينطبق على األصول غير هذا المع

الملموسة األخرى المستخدمة )مثل برامج الحاسب اآللي( واإلنفاق اآلخر )مثل تكاليف بدء 
 ية أو في شركات التأمين.ستخراجالعمليات( أو في الصناعات اإل

 

 أصول اإلرث غير الملموسة 
أصول اإلرث غير الملموسة التي تلبي خالفا لذلك ب عترافيار من المنشاة اإلال يقتضي هذا المع 55

ذا لم تعترف المنشأة  عترافتعريف األصول غير الملموسة ومعايير اإل أصول اإلرث غير ببها. وا 
الملموسة، فعليها تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في هذا المعيار ويمكنها، ولكنه ليس مطلوبا 

 متطلبات القياس الواردة في هذا المعيار. منها، تطبيق 
 

أصول إرث غير ملموسة بسبب أهميتها الثقافية توصف بعض األصول غير الملموسة على أنها  53
والبيئية والتاريخية. وتشمل األمثلة على أصول اإلرث غير الملموسة تسجيل األحداث التاريخية 

لى طابع بريدي أو قطع النقد. وتظهر مثال ع صورة شخصية عامة هامة إستخدامالهامة وحقوق 
على أصول اإلرث غير الملموسة خصائص معينة، بما فيها الخصائص التالية )رغم أن هذه 

 الخصائص ليست مقتصرة على هذه األصول(:
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على سعر  من غير المرجح أن تنعكس قيمتها التاريخية والثقافية والبيئية بالكامل بناء   (أ)
 السوق فقط؛ و

صارمة على التصرف  أو قيودا   الشرعية حظرا  ات القانونية و/أو لتزاماإل يمكن أن تفرض (ب)
 بالبيع؛ و

 يمكن أن تزداد قيمتها مع مرور الوقت؛ و (ج)
قد يكون من الصعب تقدير أعمارها اإلنتاجية، والتي قد تمتد في بعض إلى عدة مئات من  (د)

 السنين. 
 

ها إستمالكرث غير الملموسة التي تم قد يكون لدى المنشآت العامة ممتلكات ضخمة من أصول اإل 54
على مر سنوات عديدة وبوسائل متعددة، بما فيها الشراء والهبات والتوريث والحجز. ونادر ما يتم 

حتفاظ بهذه األصول بسبب قدرتها على توليد التدفقات النقدية الواردة، وقد يكون هناك عوائق إلا
 راض. ها لهذه األغإستخدامقانونية أو اجتماعية أمام 

 

عدا قيمتها  الخدمة إمكانياتية مستقبلية أو إقتصادبعض أصول اإلرث غير الملموسة منافع تملك  53
يمكن تسجيل تاريخي. في هذه الحاالت،  إستخدامكإرث، مثل رسوم المنفعة المدفوعة للمنشأة مقابل 

لبنود األخرى بأصول اإلرث غير الملموسة وقياسها على نفس األساس التي تقاس عليه ا عترافاإل
منافعها ، تكون لألصول غير الملموسة المولد للنقد. بالنسبة ألصول اإلرث غير الملموسة

الخدمة مقتصرة على خصائص اإلرث الخاصة بها. ويمكن أن  إمكانيةية المستقبلية أو قتصاداإل
مكانيةية المستقبلية و قتصاديؤثر وجود كال المنافع اإل  قياس. الخدمة على اختيار أساس ال ا 

 

حول األصول  إفصاحاتمن المنشآت عمل  533-551تقتضي متطلبات اإلفصاح في الفقرات  51
 بأصول اإلرث غير الملموسةلذلك، يتعين على المنشآت التي تعترف غير الملموسة المعترف بها. 

 اإلفصاح بالنسبة لتلك األصول عن مسائل مثل:
 أساس القياس المستخدم؛ و (أ)
 م؛ وطريقة اإلطفاء المستخد (ب)
 إجمالي القيمة المسجلة؛ و (ج)
 اإلطفاء المتراكم في نهاية الفترة، إن وجد؛ و (د)
 مطابقة القيمة المسجلة في بداية ونهاية الفترة مع بيان مكونات معنية فيها.(   هـ)

 

 التعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها: 56
 

ستهالك ألصل غير ملموس لتوزيع المنتظم للمبلغ القابل لإلا هو( Amortization) اإلطفاء
 .تعلى مدى تعمره اإلنتاجي
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قتطاع أي إالمبلغ الذي ُيعترف به باألصل بعد  هو( Carrying amount) المبلغ المسجل
 نخفاض القيمة.  إل خسائر متراكمة لإلطفاء وأي خسائر متراكمة 

 
أو المعرفة األخرى  إليهابحث التي تم التوصل هو تطبيق نتائج ال (Development) التطوير

لخطة أو نموذج إلنتاج مواد، أو أدوات، أو منتجات، أو تعمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو 
 التجاري. ستخداماإلمحسنة بشكل ملموس قبل البدء في اإلنتاج أو 

 
بدون جوهر  هو أصل قابل للتحديد وغير نقدي (Intangible assets) غير الملموس األصل
 مادي. 

 
أصلي أو مرسوم يتم القيام به بهدف الحصول تعلى معرفة  ستقصاءإهو ( Research) البحث

دراك تعلمي أو فني.  وا 
 

في هذا  في القطاع العامتستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية األخرى 
لمصطلحات ا قائمةإصدارها في  المعيار بنفس المعني المخصص لها في تلك المعايير وتم إتعادة

 تم نشره بشكل منفصل.  المعرفة
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أو تطوير، أو صيانة أو تحسين  امتالك، عند اتإلتزامكثيرا  ما تستهلك المشاريع الموارد، أو تتحمل  51

دة الموارد غير الملموسة مثل المعرفة العلمية أو الفنية، أو تصميم وتنفيذ عمليات وأنظمة جدي
وتراخيص وملكية فكرية، وعالمات تجارية )بما في ذلك األسماء التجارية وعناوين النشر(. واألمثلة 
العامة على البنود التي تشملها هذه العناوين العريضة هي برامج الحاسب اآللي، والبراءات، وحقوق 

، وحصص المشتراة ك، وتراخيص صيد األسمامستخدمي الخدمةالتأليف، واألفالم السينمائية، وقوائم 
 .مستخدمي الخدمةوالعالقات مع المشتراة  االستيراد

 
تعريف األصل غير الملموس، أي قابلية التحديد والرقابة  51ال تلبي كافة البنود المبينة في الفقرة  53

ذا كان بند يغطيه هذا المعيار الخدمة إمكانياتأو  مستقبلية يةإقتصادعلى المورد ووجود منافع  . وا 
أو توليده داخليا . على  المتالكهباإلنفاق  عترافاإلبي تعريف األصل غير الملموس، فإنه يتم ال يل
 مصروف عندما يتم تحمله. أنه،

 
 -يعتبر األصل قابل للتحديد إذا: 53

، استبدالهالمشروع تأجير أو بيع أو  استطاعقابال  لفصله، ويكون األصل قابال  للفصل إذا  (أ)
النظر إذا  بغض معرفة اتإلتزامتعقود ذات تعالقة، أصول أو إما مفردا  أو مع بعضه مع 

 كان ذلك أو ال؛ أو
ينشأ من ترتيبات ملزمة )بما فيها الحقوق الناشئة من العقود( أو الحقوق القانونية  (ب)

األخرى، بغض النظر ما إذا كانت هذه الحقوق أو قابليته للتحويل أو الفصل من المنشأة 
لتزامو أو من حقوق   أخرى.  اتا 
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لتزاميمنح حقوق و  يصف الترتيب الملزم ترتيبا  لغايات هذا المعيار،  33 نه أكما لو  ألطرافهات مشابهة ا 
 عقد. 

 
 السيطرة على األصل 

يفرض المشروع السيطرة على األصل إذا كان المشروع يملك سلطة الحصول على المنافع  35
 إمكانيةويستطيع كذلك الحد من  الخدمة المتدفقة من المورد إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصاداإل

المستقبلية أو  يةقتصاداإلوصول اآلخرين لهذه المنافع. وقدرة المشروع على السيطرة على المنافع 
الخدمة من أصل غير ملموس تنبع عادة من الحقوق القانونية. التي يمكن فرضها في  إمكانية

 مكانيةهار السيطرة. على أن اإلالمحكمة، وفي ظل عدم وجود حقوق قانونية يكون من الصعب إظ
القانونية لفرض حق ليست شرطا  ضروريا  للسيطرة حيث قد يكون المشروع قادرا  على السيطرة على 

 الخدمة بطريقة أخرى. إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصاداإلالمنافع 
 

قوم المشروع . ويالخدمة إمكانياتأو  مستقبلية يةإقتصادقد تتسبب المعرفة الفنية بحدوث منافع  33
إذا، على سبيل المثال إذا كانت المعرفة محمية من الخدمة  إمكانيةأو بالسيطرة على هذه المنافع 

تجارية )حيث يسمح بذلك( أو واجب  اتفاقيةخالل الحقوق القانونية مثل حقوق التأليف أو قيود 
 قانوني على الموظفين للمحافظة على السرية.

 
ن الموظفين الماهرين وقد يكون قادرا  على تحديد مهارات موظفين قد يكون لدى المشروع فريق م 34

من التدريب. وقد يتوقع المشروع  الخدمة إمكانياتأو مستقبلية  يةإقتصادمنافع  إلىإضافية تؤدي 
أيضا  أن يستمر الموظفون في توفير مهاراتهم للمشروع. على أن، المشروع ليس له عادة سيطرة 

الناجمة من فريق من الموظفين المهرة الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةتصادقاإلكافية على المنافع 
أن هذه البنود تلبي تعريف األصل غير الملموس. ولسبب مماثل، من غير  عتبارإلومن التدريب 

المحتمل أن تلبي إدارة محددة أو موهبة فنية تعريف األصل غير الملموس إال إذا كانت محمية من 
الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصاداإلوالحصول على المنافع  هاستخدامإلونية خالل حقوق قان

 المتوقعة منها، وهي كذلك تلبي األجزاء األخرى من التعريف.
 

مستخدمي خدماتها أو معدل نجاحها في الوصول إلى المستخدمين قد يكون للمشروع محفظة  33
 وهؤالء، مستخدمي خدماتهاخاصة ببناء عالقات ويتوقع أنه، بسبب الجهود ال المقصودين لخدماتها

. على أنه، في ظل عدم وجود الحقوق القانونية خدماتها إستخدامسيستمرون في  المستخدمين
أو وجود وسائل أخرى للسيطرة أولئك المستخدمين ، أو والء مستخدمي الخدماتلحماية العالقات مع 

من الخدمة  إمكانيةأو  يةقتصاداإلة على المنافع عليها فإن المشروع يكون له عادة سيطرة غير كافي
مستخدمي الخدمة، حصص السوق، هذه البنود )محفظة الئهم لوو مع مستخدمي الخدمات عالقات ال

( تلبي تعريف األصول غير الملموسة. في غياب الحقوق القانونية لحماية أو معدل نجاح الخدمة
دليال   تعاقدية المتطابقة أو المتشابهةالعمالء غير التقدم معامالت التبادل لعالقات  هذه العالقات،

الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصاداإلعلى أن المنشأة قادرة رغم ذلك على السيطرة على المنافع 
. وألن مثل معامالت التبادل هذه تقدم أيضا  مع مستخدمي الخدمةعالقات الالمتوقعة الناتجة من 
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عالقات تعريف األصل غير تلك القابلة للفصل، تستوفي  مع مستخدمي عالقاتالدليال  على كون 
 الملموس.

 

 الخدمة إمكانيةية المستقبلية أو قتصادالمنافع اإل
الخدمة لمتدفقة من أصل غير ملموس اإليراد من  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصاداإلقد تشمل المنافع  31

المشروع  إستخدامو المنافع األخرى الناجمة من التكلفة، أ وفورا  بيع المنتجات أو الخدمات، أو 
الملكية الفكرية في عملية إنتاج أو خدمة من  إستخداملألصل. فعلى سبيل، المثال قد يخفض 

 تكاليف اإلنتاج أو الخدمة المستقبلية أو يحسن تقديم الخدمة بدال  من زيادة اإليرادات المستقبلية (
نترنت، إلعن طريق ا كبرأطنين بتجديد رخص القيادة بسرعة نترنت يسمح للمواإلنظام عبر امثال، 

مما ينتج عنه تخفيض في عدد الموظفين المطلوبين ألداء هذه الوظيفية مع وزيادة شرعة 
 المعالجة(. 

 

 والقياس  تعترافاإل
 -ببند على أنه أصل غير ملموس أن يقوم المشروع ببيان أن البند يلبي ما يلي: عترافاإليتطلب  36

 (؛ و 31-51الفقرات  أنظر) الملموساألصل غير تعريف  (أ)
 (.43-33المبينة في هذا المعيار )الفقرات  عترافاإلمقاييس  (ب)

 
)التكلفة في معاملة تبادل أو  ألصل  عترافينطبق هذا المتطلب أيضا  على التكلفة المقاسة عند اإل

لمشترى من خالل معاملة غير ملموس تم توليده داخليا  أو القيمة العادلة لألصل غير الملموس ا
 جزء منه، أو صيانته.   استبدالغير تبادلية( وتلك التكاليف التي يتم تكبدها الحقا  لإلضافة إليه، أو 

 
إن من طبيعة األصول غير الملموسة أنها، في كثير من الحاالت، ليس لها إضافات أو بدائل لجزء  31

المستقبلية  يةقتصاداإلالالحقة على المنافع  منها. وتبعا لذلك، من المرجح أن تحافظ معظم النفقات
تعريف األصل  استيفاءالخدمة المتمثلة في أصل غير ملموس موجود، بدال  من  إمكانيةالمتوقعة أو 

في هذا المعيار. باإلضافة إلى ذلك، من الصعب عادة أن تُنسب  عترافاإلغير الملموس ومعايير 
وس محدد بدال  من عمليات المنشأة بوصفها وحدة واحدة. النفقات الالحقة مباشرة إلى أصل غير ملم

 عترافاإلالنفقات التي يتم تكبدها بعد  -بالنفقات الالحقة  عترافاإللذلك فمن النادر جدا  أن يتم 
مع  وباالنسجاماألولي بأصل غير ملموس مشترى أو بعد إتمام أصل غير ملموس مولد داخليا . 

بالنفقات الالحقة على العالمات التجارية، وعناوين الصحف  فعترااإل، يتم دائما  65الفقرة 
الرئيسية، وعناوين النشر، وقوائم مستخدمي الخدمة، والبنود المشابهة في جوهرها  )سواء  يتم شرائها 
خارجيا  أو توليدها داخليا ( في الفائض أو العجز عند تكبدها. ويعود سبب هذا إلى أنه ال يمكن 

 عن نفقات تطوير عمليات المنشأة كوحدة واحدة.  تمييز هذه النفقات
 
 -باألصل غير الملموس فقط في الحاالت التالية: تعترافاإليجب  33

الخدمة التي تعزى  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصاداإلإذا كان من المحتمل أن المنافع  (أ)
 لألصل ستتدفق المشروع؛ و 

 دلة بشكل موثوق به.إذا كان من الممكن قياس تكلفة األصل أو قيمته العا (ب)
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 إستخدامبالخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصاداإلالمنافع  حتمالإيجب تعلى المشروع تقييم  33
التي ستسود  يةقتصاداإلتقدير لإلدارة لمجموتعة الظروف  أفضلمعقولة ومدتعومة تمثل  افتراضات

 لألصل. العمر اإلنتاجيتعلى مدى 
 

المستقبلية  يةقتصاداإلدرجة التأكد المتعلقة بتدفق المنافع  يستخدم المشروع الحكم الشخصي لتقييم 43
 عترافاإلاألصل بناءا  على األدلة المتوفرة في وقت  ستعمالإلالتي تعزى الخدمة  إمكانيةأو 

 المبدئي، وا عطاء وزن أكبر لألدلة الخارجية.
 

ا يتم شراء األصل . وتعندم31-10للفترات  وفقا  يتم قياس األصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة  45
بقيمته  ستمالكغير الملموس من خالل معاملة غير تبادلية، يتم قياس تكلفته المبدئية تعند اإل

 العادلة في ذلك التاريخ. 
 

 المنفصل اإلستمالك
يعكس عادة السعر الذي تدفعه المنشأة لشراء أصل غير ملموس بشكل منفصل التوقعات حول  43

الخدمة المتمثلة في األصل إلى  إمكانيةالمستقبلية المتوقعة أو  يةقتصاداإلتدفق المنافع  احتمالية
 إمكانيةأو  يةقتصاداإلالمنشأة. وبعبارة أخرى، تتوقع المنشأة أن يكون هناك تدفق وارد للمنافع 

 عترافاإلالخدمة حتى لو كان هناك شكوك حول توقيت أو مبلغ التدفق. لذلك، يعتبر معيار 
دائما  بالنسبة لألصول غير الملموسة المشتراة  استيفاؤه)أ( على أنه يتم 33في الفقرة  باالحتمالية

 بشكل منفصل. 
 

أصل بشكل منفصل فإن تكلفة األصل غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل  امتالكعادة ، إذا تم  44
 نقدي أو أصول نقدية أخرى. موثوق، ويكون األمر كذلك عندما يكون مقابل الشراء في شكل  

 

 -ون تكلفة األصل غير الملموس الذي يتم شرائه بشكل منفصل مما يلي:تتك 43
وضععرائب الشععراء غيععر المسععتردة، بعععد  االسععتيرادسعععر الشععراء الخععاص بععه، بمععا فععي ذلععك رسععوم  (أ)

 الخصومات والحسومات التجارية؛ و اقتطاع
 المقصود. هستخدامإلأية تكلفة منسوبة مباشرة إلعداد األصل  (ب)

 

 -التكاليف المنسوبة مباشرة:فيما يلي أمثلة على  41
( التعي تنشعأ مباشعرة 53تكاليف منافع الموظفين )كما هي محعددة فعي معيعار المحاسعبة العدولي  (أ)

 نتيجة إعادة األصل إلى حالته التشغيلية؛ 
 الرسوم المهنية التي تنشأ مباشرة نتيجة إعادة األصل إلى حالته التشغيلية؛ و  (ب)
 بشكل صحيح. تكاليف فحص ما إذا كان األصل يعمل  (ج)
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 -من تكلفة األصل غير الملموس: ا  فيما يلي أمثلة على النفقات التي ال تعتبر جزء 46
 تكاليف تقديم منتج أو خدمة جديدة )بما في ذلك تكاليف األنشطة اإلعالنية والدعائية(؛ (أ)
تكععاليف ممارسععة العمليععات فععي موقععع جديععد أو مععع فئععة جديععدة مععن مسععتخدمة الخدمععة )بمععا فععي  (ب)

 ليف تدريب الموظفين(؛ وذلك تكا
 التكاليف اإلدارية والتكاليف العامة األخرى غير المباشرة. (ج)

 
لألصل غير الملموس عندما يكون األصل في  القيمة المسجلةبالتكاليف في  عترافاإليتوقف  41

له أن يكون بها قادرا  على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة. لذلك ال  الضروريالحالة التي من 
القيمة األصل غير الملموس في  إستخدامأو إعادة  إستخدامشمل التكاليف التي يتم تكبدها في تُ 

لألصل غير  القيمة المسجلةلذلك األصل. على سبيل المثال، ال ُتشمل التكاليف التالية في  المسجلة
 -الملموس:

لتععي تقصععدها التكععاليف التععي يععتم تكبععدها خععالل إعععداد األصععل، القععادر علععى العمععل بالطريقععة ا (أ)
 ؛ هإستخداماإلدارة، ليتم 

األولعي، مثعل تلعك التكعاليف التعي يعتم تكبعدها معع تزايعد الطلعب علعى مخرجعات  العجز التشعغيلي (ب)
 األصل.

 
تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتطور األصل غير الملموس، لكنها غير ضرورية لوضع  43

على العمل بالطريقة التي تقصدها األصل في الحالة التي من الضروري له أن يكون بها قادرا  
ويمكن أن تحدث هذه العمليات الثانوية قبل أو خالل أنشطة التطوير. وألن العمليات الثانوية  اإلدارة

ليست ضرورية لوضع األصل في الحالة التي من الضروري له أن يكون بها قادرا  على العمل 
والمصاريف ذات العالقة الخاصة بالعمليات  دباإليرا عترافاإلبالطريقة التي تقصدها اإلدارة، يتم 

 والمصروف الخاصة بها. اإليراد، ويتم شملها في تصنيفات الفائض أو العجزالثانوية فورا  في 
 
ما بعد فترة الدفع المعتادة تكون تكلفته معادلة للسعر  إلىإذا أجلت دفعة ألصل غير ملموس  43

جمالي الدفعات على أنه مصروف فائدة على  بالفرق بين هذا المبلغ عترافاإلالنقدي، ويتم  مدى وا 
سملته بموجب معاملة الرسملة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي فترة اإلئتمان إال إذا تمت ر 

 ". االقتراضتكاليف  " 1 في القطاع العام
 

 النفقات الالحقة تعلى مشروع بحث وتطوير ُمشترى قيد التنفيذ
 -:لتيالتطوير انفقات البحث أو  33

بققه  تعتققرافاإلتتعلققق بمشققروع بحققث أو تطققوير قيققد التنفيققذ يققتم شققرائه بشققكل منفصققل ويققتم  (أ)
 كأصل غير ملموس؛ و 

 ذلك المشروع. إستمالكالتي يتم تكبدها بعد  (ب)
 



 األصول غير الملموسة

 45 ولي في القطاع العاممعيار المحاسبة الد  5413 

 02-10للفقرات  وفقا  تتم محاسبة نفقات البحث أو التطوير التالية 
 

ن النفقات الالحقة على مشروع بحث أو تعنى أ 63-13إن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  35
  -به كأصل غير ملموس: عترافاإلتطوير يتم شرائه بشكل منفصل ويتم 

 بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات بحث؛ عترافاإليتم  (أ)

 عتعرافاإلبها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير ال تسعتوفي مععايير  عترافاإليتم  (ب)
 ؛ و  11رة كأصل غير ملموس في الفق

لمشعروع بحعث أو تطعوير قيعد التنفيعذ مشعترى إذا كانعت نفقعات  القيمة المسعجلةتتم إضافتها إلى  (ج)
 .11في الفقرة  عترافاإلتطوير تستوفي معايير 

 

 األصول غير الملموسة المشتراة من خالل معامالت غير تبادلية 
لة تبادلية. وقد يحدث أصل غير ملموس من خالل معام امتالكفي بعض الحاالت، من الممكن  33

هذا عندما تقوم منشأة قطاع عام أخرى بتحويل أصول غير ملموسة لمشروع مثل حقوق النزول في 
أو حقوق  استيرادمطار، أو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو تلفزيون، أو تراخيص أو حصص 

يورث مواطن مدني،  موارد أخرى مقيدة إلى منشاة في معاملة غير تبادلية. ويمكن أن إلىالوصول 
مثل فائز بجائزة نوبل، أوراقه الشخصية بما فيها حقوق التأليف لمنشوراته إلى األرشيف الوطني 

 )منشاة قطاع عام( في معاملة غير تبادلية. 
 
في ظل هذه الظروف تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة في تاريخ شرائه. ولغايات هذا المعيار، ال  34

باألصل غير الملموس من خالل معادلة غير تبادلية بقيمته العادلة  عترافاإليعتبر القياس عند 
على انه إعادة تقييم. وعليه، تنطبق متطلبات إعادة التقييم الواردة  13المنسجمة مع متطلبات الفقرة 

فقط عندما تختار المنشأة إعادة تقييم البند  36-11والتعليقات المساندة في الفقرات  13في الفقرة 
 غير الملموس في فترات إعداد التقارير الالحقة. 

 
 تبادل األصول

أصل أو أكثر من أصل عن طريق مبادلة أصل غير مالي أو أصول، أو مجموعة  امتالكيمكن  33
من األصول المالية والغير مالية. يمكن شراء واحد أو أكثر من األصول غير الملموسة مقابل أصل 

ن األصول النقدية وغير النقدية. ويشير النقاش التالي ببساطة أو أصول غير نقدية، أو مجموعة م
إلى تبادل أصل غير نقدي بآخر، لكنه ينطبق أيضا  على كافة عمليات التبادل المذكورة في الجملة 

من غير الممكن يكن السابقة. ويتم قياس تكلفة هذا األصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم 
صل المستلم أو األصل المتنازل عنه بموثوقية. يتم قياس األصل المشترى قياس القيمة العادلة لأل

ذا لم يتم  عترافاإلبهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة فورا  إلغاء  باألصل المتنازل عنه. وا 
 لألصل المتنازل عنه. القيمة المسجلةقياس األصل المشترى بالقيمة العادلة، يتم قياس تكلفته ب
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باألصل غير الملموس هو أن يكون من الممكن  عترافاإل)ب( بأن أحد شروط 33قرة تحدد الف 31
قياس تكلفة األصل بموثوقية. وتكون القيمة العادلة لألصل غير الملموس التي ال يوجد بشأنها 

 معامالت سوق قابلة للمقارنة، قابلة للقياس بموثوقية إذا 
 أو  ؛لمعقولة ليس بذي أهمية لذلك األصلكان التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة ا (أ)

ستخدامو التقديرات المختلفة ضمن النطاق  حتماالتإإذا كان من المعقول تقييم  (ب) في  هاا 
 تقدير القيمة العادلة. 

 

ذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية إما لألصل المستلم أو األصل المتنازل  وا 
لألصل المتنازل عنه لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة  العادلةالقيمة  إستخدامعنه، يتم حينها 

 لألصل المستلم أكثر وضوحا .    
 

 الشهرة المولدة داخليا  
 بالشهرة المولدة داخليا  تعلى أنها أصل. تعترافاإليجب تعدم  36
 

، ولكن ال الخدمة اتإمكانيمستقبلية أو  يةإقتصادفي بعض الحاالت، يتم تحمل إنفاق لتوليد منافع  31
في هذا المعيار. وكثيرا  ما يوصف هذا  عترافاإلينجم عنها خلق أصل غير ملموس يلبي مقاييس 

بالشهرة المولدة داخليا  على أنها  عترافاإلاإلنفاق بأنه يساهم في الشهرة المولدة داخليا . وال يتم 
ترتيبات ملزمة )بما من  ئهو ناشوال  ه) ألنه ال يمكن فصلللتحديد أصل ألنها مصدر غير قابل 

ويمكن قياسه بشكل موثوق  المنشأةسيطر عليه ت (أو حقوق قانونية(فيها الحقوق من العقود 
 التكلفة.ب

 

لصافي أصوله القابلة للتحديد في أي  القيمة المسجلةإن الفروقات بين القيمة السوقية لمشروع و  33
ر على قيمة المشروع، على أنه، ال يمكن محطة زمنية قد تجتذب سلسلة من العوامل التي تؤث

 هذه الفروقات أنها تمثل تكلفة األصول غير الملموسة التي تسيطر عليها المشروع. اعتبار
 

 األصول غير الملموسة المولدة داخليا  
من الصعب في بعض األحيان تقييم ما إذا كان أصل غير ملموس مولد داخليا  يستوفي شروط  33

 -يكون من الصعب: ، وكثيرا  ماعترافاإل
 مستقبلية محتملة؛ و يةإقتصادتحديد ما إذا كان هناك أصل قابل للتحديد سيولد منافع  (أ)
تحديد تكلفة األصل بشكل موثوق، وفي بعض الحاالت، ال يمكن تمييز تكلفة توليد أصل  (ب)

جراء بالشهرة المولدة داخليا  للمشروع أو زيادتها أو إ االحتفاظغير ملموس داخليا  عن تكلفة 
 العمليات اليومية.
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باألصل غير الملموس، وقياسه  عترافلإلللمتطلبات العامة  االمتثال إلىبناءا  على ذلك، باإلضافة 
أدناه على كافة األصول  61 –13مبدئيا  فإن المشروع تطبق المتطلبات واإلرشادات في الفقرات 

 غير الملموسة المولدة داخليا .
 

يقوم المشروع بتصنيف  عترافاإلر ملموس مولد داخليا  يلبي مقياس لتقييم ما إذا كان أصل غي 13
 -توليد األصل إلى ما يلي:

 مرحلة بحث؛ و  (أ)
 مرحلة تطوير. (ب)

 

بالرغم من أنه تم تعريف المصطلحين "البحث" و"التطوير"، فإن المصطلحين "مرحلة البحث" 
 و"مرحلة التطوير" لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار.

 

كن المشروع من تمييز مرحلة البحث من مرحلة التطوير لمشروع داخلي إليجاد أصل إذا لم يتم 15
غير ملموس، فإن المشروع يعامل اإلنفاق على ذلك المشروع كما لو أنه تم تحمله في مرحلة البحث 

 فقط.
 

 مرحلة البحث
بأي أصل غير ملموس ناتج من البحث )أو من مرحلة البحث لمشروع  تعترافاإليجب تعدم  13

باإلنفاق تعلى البحث )أو تعلى مرحلة البحث لمشروع داخلي( تعلى أنه  تعترافاإلخلي(. ويجب دا
 مصروف تعندما يتم تحمله.

 

يتبنى هذا المعيار الرأي بأنه في مرحلة البحث لمشروع، ال يستطيع المشروع إظهار وجود األصل  14
. ولذلك، يتم الخدمة تإمكانيامستقبلية محتملة أو  يةإقتصادغير الملموس الذي سيولد منافع 

 بهذا اإلنفاق دائما  على أنه مصروف عندما يتم تحمله. عترافاإل
 

 -فيما يلي أمثلة على أنشطة البحث: 13
 على معرفة جديدة؛ األنشطة التي تهدف للحصول (أ)
جراء  (ب)  نهائي لها؛ اختيارالبحث عن تطبيقات لنتائج البحث أو المعرفة األخرى وتقييمها وا 
 مواد، األدوات، المنتجات، العمليات، األنظمة أو الخدمات؛ و البحث عن بدائل لل (ج)
جراء  (د) نهائي للبدائل الممكنة للمواد أو األدوات أو المنتجات  ختيارإوضع وتصميم وتقييم وا 

 أو العمليات أو األنظمة أو الخدمات الجديدة أو المحسنة.
 

 مرحلة التطوير
ير )أو من مرحلة التطوير لمشروع داخلي( من تطو  الناشئباألصل غير الملموس  تعترافاإليجب  11

 -فقط إذا تمكن المشروع من بيان ما يلي:
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 ؛أو البيع ستعمالالجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس بحيث يصبح متوفرا  لإل (أ)
ستعمالو نيتها إلكمال األصل غير الملموس  (ب)  ؛أو بيعه ها 
 ؛أو بيع األصل إستعمالقدرتها تعلى  (ج)
 إمكانياتمستقبلية محتملة لو  يةإقتصادالملموس منافع كيف سيولد األصل غير  (د)

. ويجب تعلى المشروع بين أشياء أخرى بيان وجود سوق إلنتاج األصل غير الخدمة
داخليا  فائدة األصل  هإستعمالالملموس أو األصل غير الملموس نفسه، أو إذا كان سيتم 

 ؛غير الملموس
ستعمالو اسبة والموارد األخرى إلكمال تطوير توفر الموارد الفنية والمالية، المن ( هـ)  أو بيع  ا 

 ؛ والملموس األصل غير
األصل غير الملموس أثناء تطوره بشكل  إلىقدرتها تعلى قياس اإلنفاق الذي يعزى  (و)

 موثوق به.
 
أثناء مرحلة تطوير مشروع، يستطيع المشروع في بعض الحاالت، تحديد أصل غير ملموس وبيان  16

أن مرحلة التطوير  إلى. ويعود ذلك الخدمة إمكانياتمستقبلية أو  يةإقتصادع أن األصل سيولد مناف
 لمشروع متقدمة على مرحلة البحث.

 

 -فيما يلي أمثلة على أنشطة التطوير: 11
 ؛ ستعمالاإلنماذج أولية ونماذج سابقة لإلنتاج أو لما بعد  ختبارا  و  تصميم وبناء   (أ)
 األصبغة التي تتضمن تقنية جديدة؛تصميم األدوات، وأجهزة التثبيت، والقوالب و  (ب)
لإلنتاج  يا  إقتصادعلى نطاق ليس مجديا   أوليوتشغيل مصنع أو تشغيل  تصميم وبناء   (ج)

 ؛ وفي تقديم الخدمات ستخدامالتجاري أو اإل
لمواد أو أجهزة أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو  اختيارهبديل تم  واختبارتصميم وبناء  (د)

 خدمات جديدة أو محسنة.
 .وتكاليف تطوير البرامج لكترونياإلتكاليف الموقع (   هـ)

 

 إمكانياتأو  مستقبلية محتملة يةإقتصادمن أجل بيان كيفية توليد أصل غير ملموس لمنافع  13
 استالمهاالتي سيتم الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصاداإل، يقوم المشروع بتقييم المنافع الخدمة

قيمة  إنخفاض" 35 في القطاع العام ئ في معيار المحاسبة الدوليالمباد إستخدامبمن األصل 
قيمة األصول  إنخفاض" 36 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي  غير المولدة للنقد" األصول

ذا كان األصل سيولد منافع ، حسبما هو مالئم. المولدة للنقد" فقط  الخدمة إمكانياتأو  يةإقتصادوا 
ل األخرى، تطبق المشروع مفهوم وحدات توليد النقد كما هي واردة في معيار مجتمعا  مع األصو 
 .36 في القطاع العام المحاسبة الدولي

 

ستخدامو يمكن إظهار توفر الموارد إلكمال،  13 والحصول على المنافع من أصل غير ملموس، على  ا 
األخرى الالزمة  تبين الموارد الفنية والمالية والموارد تشغيلسبيل المثال من خالل خطة 
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وقدرة المشروع على ضمان هذه الموارد. وفي حاالت معينة تظهر المشروع توفر التمويل الخارجي 
 في تمويل الخطة.أو الممول بالحصول على ما يدل على رغبة المقرض 

 

كثيرا  ما تستطيع أنظمة التكلفة للمشروع بشكل موثوق قياس تكلفة توليد أصل غير ملموس داخليا ،  63
ثل الرواتب واإلنفاق اآلخر الذي تم تحمله للحصول على حقوق التأليف أو الرخص أو تطوير م

 برامج الحاسب اآللي.
 

باألسماء التجارية المولدة داخليا ، والبيانات اإلدارية، وتعناوين النشر وقوائم  تعترافاإليجب تعدم  65
 غير ملموسة. والبنود المشابهة في مادتها لذلك تعلى أنها أصول مستخدمي الخدمة

 

يتبنى هذا المعيار الرأي بأن اإلنفاق على العالمات التجارية المولدة داخليا ، واألنظمة اإلدارية،  63
، والبنود المشابهة في مادتها لذلك ال يمكن تمييزها عن مستخدمي الخدمةوعناوين النشر، وقوائم 

ذه البنود على أنها أصول غير به عترافاإلككل. وعلى ذلك ال يتم  عمليات المنشأةتكلفة تطوير 
 ملموسة.

 
 مولد داخليا  الملموس الغير  األصلتكلفة 

هي مبلغ اإلنفاق الذي تم تحمله من التاريخ الذي  45إن تكلفة األصل المولد داخليا  لغرض الفقرة  64
. وتمنع 11و 33، 33في الفقرات  عترافاإليلبي به األصل غير الملموس للمرة األولى مقاييس 

إعادة عرض اإلنفاق المعترف به كمصروف في البيانات المالية السابقة أو التقارير  13ة الفقر 
 المالية المرحلية.

 

تشمل تكلفة األصل غير الملموس المولد داخليا  كافة اإلنفاق الضرورية إلنشاء أو تصنيع أو إعداد  63
 -لى التكلفة:أصل قادر على العمل باألسلوب المقصود من اإلدارة.  وأمثلة مباشرة  ع

 اإلنفاق على المواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة لتوليد األصل غير الملموس؛ (أ)
( الناشئة مباشرة من توليد 31رواتب وأجور الموظفين ) كما تم تعريفها في المعيار  (ب)

 األصل غير الملموس؛ 
 المصاريف لتسجيل حق قانوني؛ و (ج)
 د األصل.إطفاء البراءات والتراخيص المستعملة لتولي (د)

 

بالفائدة كجزء مكون لتكلفة  عترافلإلمقاييسا   1 في القطاع العامويحدد معيار المحاسبة الدولي 
 أصل يعتبر أصال مؤهال.

 

 -البنود التالية ليست أجزاء مكونة لتكلفة أصل غير ملموس مولد داخليا : 61
كان من الممكن أن تعزى البيع، واإلنفاق اإلداري والمصروفات الثابتة العامة األخرى إال إذا  (أ)

 ؛ ستعماللإلاألصل  إلعدادهذه المصروفات مباشرة 
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عدم الفعالية المحددة بوضوح وعجز التشغيل األولي التي تم تحملها قبل أن يحقق األصل  (ب)
 األداء المرسوم؛ و 

 اإلنفاق على تدريب الموظفين لتشغيل األصل. (ج)
 

 بالمصروف  تعترافاإل
كان  د غير ملموس تعلى أنه مصروف تعندما يتم تحمله، إال إذاباإلنفاق تعلى بن تعترافاإليجب  66

-00الفقرات  أنظر) تعترافاإليشكل جزءا  من تكلفة األصل غير الملموس الذي يلبي مقاييس 
 (؛01

 
للمنشأة،  الخدمة إمكانياتمستقبلية أو  يةإقتصادفي بعض الحاالت يتم تكبد نفقات لتوفير منافع  61

به. وفي حالة  عترافاإلشاء أصل غير ملموس أو أصل آخر يمكن أو إن إستمالكولكن ال يتم 
تزويد السلع، تعترف المنشأة بمثل هذه النفقات على أنها مصروف عندما يكون لديها حق في 
الحصول على هذه السلع. وفي حالة تقديم الخدمات، تعترف المنشأة بالنفقات على أنها مصروف 

بالنفقات المترتبة على البحث على أنها  عترافاإلمثال، يتم للخدمات. فعلى سبيل ال استالمهاعند 
بها  عترافاإلوتشمل األمثلة األخرى للنفقات التي يتم  (.13الفقرة  أنظرمصروف عند تكبدها )

 -على أنها مصروف عند تكبدها:
 اإلنفاق على أنشطة بدء العمل )تكاليف البدء(، إال إذا تم إدخال هذا اإلنفاق ضمن تكلفة بند (أ)

. وقد 51 في القطاع العامالممتلكات والمصانع والمعدات، بموجب معيار المحاسبة الدولي 
تتكون تكلفة البدء من تكاليف التأسيس مثل التكاليف القانونية، وتكاليف أعمال السكرتاريا 
التي يتم تحملها لتأسيس منشأة قانونية، ونفقات فتح منشأة جديدة أو عمل جديد )تكاليف ما 

لفتح( أو المصروفات لبدء عمليات جديدة أو إصدار منتجات أو عمليات جديدة قبل ا
  ؛)مصاريف ما قبل التشغيل(

  ؛اإلنفاق على أنشطة التدريب (ب)
 ومنشوراتاإلنفاق على أنشطة اإلعالن والدعاية )بما في ذلك كتيب الطلب عبر البريد  (ج)

 المعلومات(؛ و
 .نشأة بأكملها أو جزء منهاالماإلنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم  (د)

 

يحق للمنشأة الحصول على السلع عندما تكون مالكة لها. وعلى نحو مشابه يحق لها الحصول  63
لشروط عقد التزويد ويمكن أن تطلب  وفقا  على السلع عندما يتم إنتاجها من قبل الجهة المزودة 

ها من قبل الجهة المزودة المنشأة تسليمهم مقابل الدفع. ويتم الحصول على الخدمات عند أدائ
لتقديم خدمة أخرى، على  هاإستخدامببموجب عقد لتسليمها إلى المنشأة وليس عندما تقوم المنشأة 

 تقديم معلومات حول الخدمات إلى مستخدمي الخدمة.سبيل المثال، 
 

السلع  بدفعة مسبقة على أنها أصل عندما يتم الدفع مقابل عترافاإلالمنشأة من  66ال تمنع الفقرة  63
 66قبل حصول المنشأة على حق الحصول على تلك السلع. وعلى نحو مماثل ال تمنع الفقرة 

بدفعة مسبقة على أنها أصل عندما يتم الدفع مقابل الخدمات قبل حصول  عترافاإلالمنشأة من 
 المنشأة على تلك الخدمات.
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 المصروفات السابقة التي ال يعترف بها كأصل
به مبدئيا بموجب هذا المعيار يجب تعدم  تعترافاإلملموس الذي تم  اإلنفاق تعلى بند غير 13

 به كجزء من تكلفة أصل غير ملموس في تاريخ الحق. تعترافاإل
 

 القياس الالحق 
تعلى أنه  13أو نموذج إتعادة التقييم في الفقرة  11تختار المنشأة إما نموذج التكلفة في الفقرة  15

ذا تم محاسبة أص نموذج إتعادة التقييم، يتم  إستخدامبل غير ملموس سياستها المحاسبية. وا 
نفس النموذج، ما لم يوجد سوق نشط لتلك  إستخدامبمحاسبة جميع األصول األخرى في فئته 

 األصول. 
 

ستخدامو تعتبر فئة األصول غير الملموسة مجموعة من األصول ذات طبيعة  13 مماثلين في عمليات  ا 
فئة األصول غير الملموسة بشكل متزامن لتجنب إعادة التقييم  المنشأة. ويتم إعادة تقييم البنود ضمن

عداد التقارير حول المبالغ في البيانات المالية التي تمثل خليطا  من التكاليف  االنتقائي لألصول وا 
 والقيم في تواريخ مختلفة.

 
 نموذج التكلفة

حا  منها أي إطفاء األولي، يتم تسجيل األصل غير الملموس بسعر تكلفته مطرو  تعترافاإلبعد  14
 قيمة متراكمة.   إنخفاضمتراكم وأي خسائر 

 

 نموذج إتعادة التقييم
األولي، يتم تسجيل األصل غير الملموس بمبلغ تم إتعادة تقييمه، بحيث تكون  تعترافاإلبعد  13

قيمته العادلة في تاريخ إتعادة التقييم مطروحا  منها أي إطفاء متراكم الحق. ولغرض إتعادة التقييم 
جب هذا المعيار، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط. وتتم تعمليات إتعادة بمو 

إتعداد التقارير بشكل كبير  تاريخلألصل في  القيمة المسجلةختلف معين بحيث ال ت بانتظامالتقييم 
 تعن قيمته العادلة. 

 

  -ال يسمح نموذج إعادة التقييم بما يلي: 11
 بها مسبقا  على أنها أصول؛ أو  عترافاإلالملموسة التي لم يتم إعادة تقييم األصول غير  (أ)
 األولي باألصول غير الملموسة بمبالغ أخرى غير التكلفة.  عترافاإل (ب)

 

األولي باألصل بسعر التكلفة. ولكن إذا تم  عترافاإليتم تطبيق نموذج إعادة التقييم بعد أن يتم  16
وس على أنه أصل ألن األصل لم يحقق معايير بجزء فقط من تكلفة األصل غير الملم عترافاإل
(، يمكن تطبيق نموذج إعادة التقييم على كامل ذلك 64الفقرة  أنظرإال من خالل العملية ) عترافاإل

عن  استالمهاألصل. ويمكن كذلك تطبيق نموذج إعادة التقييم على األصل غير الملموس الذي تم 
 (. 34-33الفقرات  أنظر) معاملة غير تبادليةطريق 
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حصول ذلك. على  إمكانيةغير الملموس، بالرغم من  لألصلسوق نشط لوجود ومن غير المألوف  11
 للفئات المتجانسة من التراخيص ، وجود سوق نشطختصاصاتإلاسبيل المثال، يمكن، في بعض 

يمكن . ولكن ال القابلة للتحويل بحرية والتي اشترتها المنشأة من منشأة أخرى أو الحصص اإلنتاجية
وجود سوق نشط للماركات أو العناوين الرئيسية للصحف أو حقوق نشر الموسيقى واألفالم أو 

أو العالمات التجارية، ألن كل أصل فريد بذاته. وبالرغم أيضا  من بيع وشراء  ختراعإلابراءات 
ن، وال األصول غير الملموسة، فإنه يتم التفاوض على العقود بين البائعين والمشتريين المختلفي

تتكرر المعامالت بشكل كبير. ولهذه األسباب، فإن السعر المدفوع مقابل أصل واحد قد ال يقدم 
 دليال  كافيا  على القيمة العادلة ألصل آخر. وزيادة على ذلك، ال تتوفر األسعار عادة للجمهور. 

 

الملموسة التي يتم  يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على التقلب في القيم العادلة لألصول غير 13
ذا اختلفت القيمة العادلة ألصل معاد تقييمه بشكل جوهري عن مبلغه المسجل، من  إعادة تقييمها. وا 
الضروري القيام بالمزيد من إعادة التقييم. ويمكن أن تشهد بعض األصول غير الملموسة تغيرات 

نوي. وال تكون عمليات إعادة التقييم هامة ومتقلبة في القيمة العادلة، وتستلزم بالتالي إعادة تقييم س
 المتكررة ضرورية لألصول غير الملموسة ذات التغيرات غير الهامة في القيمة العادلة فقط. 

 
 -إذا تم إعادة تقييم األصل غير الملموس، فإن اإلطفاء المتراكم في تاريخ إعادة التقييم إما أن: 13

القيمعة سعاوى تلألصعل بحيعث  قيمعة المسعجلةاليتم إعادة عرضه تناسبيا معع التغيعر فعي إجمعالي  (أ)
 لألصل بعد إعادة التقييم مبلغه الذي تم إعادة تقييمه؛ أو المسجلة

لألصععل وصععافي المبلععغ الععذي تععم إعععادة عرضععه إلععى  القيمععة المسععجلةيععتم إلغععاؤه مقابععل إجمععالي  (ب)
 المبلغ الذي تم إعادته تقييمه لألصل. 

 

صل غير الملموس في فئة األصول غير الملموسة الذي إذا كان من غير الممكن إتعادة تقييم األ 33
تم إتعادة تقييمها لعدم وجود سوق نشط لهذا األصل، يتم تسجيل األصل بسعر تكلفته مطروحا  

 .القيمة إنخفاضمنه أي إطفاء متراكم وخسائر 
 

 مه منإذا لم يعد من الممكن تحديد القيمة العادلة لألصل غير الملموس الذي تم إتعادة تقيي 35
مبلغه الذي تم إتعادة تقييمه في  لألصل هي القيمة المسجلةكون خالل الرجوع إلى سوق نشط، ت

تاريخ آخر إتعادة تقييم بالرجوع إلى السوق النشط مطروحا  منه أي إطفاء متراكم الحق وأي 
 قيمة متراكمة الحقة. إنخفاضخسائر 

 

ي تم إعادة تقييمه قد تشير إلى إن حقيقة أنه لم يعد يوجد سوق نشط لألصل غير الملموس الذ 33
 35 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا   اختبارهقيمة األصل وضرورة  إنخفاض إمكانية

 ، حسبما هو مالئم. 36 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي 
 

قياس الحق، يتم إذا كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لألصل بالرجوع إلى سوق نشط في تاريخ  34
 تطبيق نموذج إعادة التقييم من ذلك التاريخ.  
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تحت بند تقييد الزيادة لألصل غير الملموس نتيجة إتعادة التقييم، يتم  القيمة المسجلة تازدادإذا  33
إلى الحد الذي تعكس فيه  الفائض أو العجزبالزيادة في  تعترافاإلفائض إتعادة التقييم. ولكن يتم 

 . الفائض أو العجزقييم لنفس األصل المعترف به سابقا في إتعادة الت إنخفاض
 

 تعترافاإللألصل غير الملموس نتيجة إتعادة التقييم، يتم  القيمة المسجلة انخفضتإذا  31
مباشرة في صافي  نخفاضباإل  تعترافاإليتم . إال أنه الفائض أو العجزفي حساب  نخفاضباإل 

يه أي رصيد دائن في فائض إتعادة التقييم فيما إلى الحد الذي يبلغ ف األصول / حقوق الملكية
المبلغ المتراكم  صافي األصول / حقوق الملكيةيتعلق بذلك األصل. تقلل البنود المعترف بها في 

 . حقوق الملكية تحت بند إتعادة تقييم الفائضصافي األصول / في 
 

ق الملكية مباشرة إلى حقو صافي األصول / يمكن نقل فائض إعادة التقييم التراكمي المشمول في  36
عند تحقيق الفائض. ويمكن تحقيق كامل الفائض عند سحب األصل من  الفائض أو العجز المتراكم

األصل من قبل  إستخدامالخدمة أو التصرف به. ولكن يمكن تحقيق بعض الفائض حيث يتم 
بني على أساس المنشأة، وفي هذه الحالة، يكون مبلغ الفائض المتحقق هو الفرق بين اإلطفاء الم

به على  عترافاإلالذي تم إعادة تقييمه لألصل واإلطفاء الذي كان من الممكن  القيمة المسجلة
الفائض أو العجز المتراكم أساس التكلفة التاريخية لألصل. وال يتم النقل من فائض إعادة التقييم إلى 

 . الفائض أو العجزمن خالل 
 

 العمر اإلنتاجي 
ذا كان  ذا كان العمر اإلنتاجيالمنشأة ما إُتقَيم  31 لألصل غير الملموس محدد أو غير محدد. وا 

محددا ، فإنها ُتقَيم طول أو تعدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي تؤلف ذلك العمر 
اإلنتاجي. وتعتبر المنشأة األصل غير الملموس تعلى أنه ذو تعمر إنتاجي غير محدد، تعلى 

ذات الصلة، تعندما ال يكون هناك حد منظور تعلى الفترة التي يتوقع  أساس تحليل لجميع العوامل
 للمنشأة. الخدمة إمكانياتخاللها أن يولد األصل صافي تدفقات نقدية واردة أو توفير 

 

تعتمد محاسبة األصل غير الملموس على عمره اإلنتاجي. يتم إطفاء األصل غير الملموس ذو  33
(، في حين ال يتم إطفاء األصل غير الملموس ذو 531-36ات الفقر  أنظرالعمر اإلنتاجي المحدد )

المرافقة لهذا  األمثلة التوضيحية(. وتبين 533-536الفقرات  أنظرالعمر اإلنتاجي غير المحدد )
المعيار تحديد العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة المختلفة، والمحاسبة الالحقة لتلك األصول 

 ر اإلنتاجي. على أساس عمليات تحديد العم
 

 -في تحديد العمر اإلنتاجي ألصل غير ملموس، ومنها: االعتبارُتؤخذ العديد من العوامل بعين  33
المتوقع لألصل من قبل المنشأة وما إذا كان من الممكن إدارة األصل بكفعاءة معن  ستخداماإل (أ)

 قبل فريق إدارة آخر؛ 
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ول تقععديرات األعمعار اإلنتاجيععة دورات عمعر المنعتج النموذجيععة لألصعل والمعلومععات العامعة حع (ب)
 بطريقة مشابهة؛ هاإستخداملألصول المشابهة التي يتم 

 التقادم الفني أو التقني أو التجاري أو األنواع األخرى من التقادم؛ (ج)
الصناعة التي يعمل فيها األصل والتغيرات في طلعب السعوق للمنتجعات أو الخعدمات  استقرار (د)

 الناتجة عن األصل؛
 لتصرفات المتوقعة من قبل المنافسين أو المنافسين المحتملين؛(   اهـ)       

أو المسعتقبلية المتوقععة  يةقتصعاداإلمستوى نفقعات الصعيانة المطلعوب للحصعول علعى المنعافع  (و)
 من األصل، وقدرة المنشأة ونيتها الوصول إلى مثل هذا المستوى؛الخدمة  إمكانية

األصععل، مثععل  إسععتخدامالقيععود المماثلععة علععى  فتععرة السععيطرة علععى األصععل والقيععود القانونيععة أو (ز)
 عقود اإليجار ذات العالقة؛ و انتهاءتواريخ 

معععا إذا كعععان العمعععر اإلنتعععاجي لألصعععل يعتمعععد علعععى العمعععر اإلنتعععاجي لألصعععول األخعععرى فعععي  (ح)
 المنشأة. 

 

نهائي". فالعمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس يعكس فقط  غيرإن مصطلح "غير محدد" ال يعني " 33
نفقات الصيانة المستقبلية المطلوب للمحافظة على األصل بمعايير أدائه التي يتم تقييمها  مستوى

في وقت تقدير العمر اإلنتاجي لألصل، وقدرة المنشأة ونيتها الوصول إلى مثل هذا المستوى. وال 
 الذي مفاده بأن العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس هو غير محدد ستنتاجاإلينبغي أن يعتمد 

على النفقات المستقبلية المخطط لها التي تزيد عن تلك المطلوبة للمحافظة على األصل بنفس 
 معايير األداء ذلك.  

 

ونظرا  لتاريخ التغيرات السريعة في التقنية، تخضع برمجيات الحاسوب والعديد من األصول غير  35
 أعمارها اإلنتاجية قصيرة.  الملموسة األخرى للتقادم التقني. وبالتالي فإنه من المرجح أن تكون

 

يمكن أن يكون العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس طويال  جدا  أو حتى غير محدد. وتبرر  33
 اختيارالشكوك تقدير العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس على أساس عقالني، ولكنها ال تبرر 

 عمر قصير بشكل غير واقعي. 
 

الترتيبات الملزمة من ألصل غير الملموس الذي ينشأ من ال ينبغي أن يتجاوز العمر اإلنتاجي ل 34
الترتيبات الملزمة من العقود أو الحقوق القانونية أو الحقوق القانونية األخرى فترة هذه  العقود
تعلى الفترة التي تتوقع المنشأة خاللها أن تستخدم  اتعتمادا، ولكن يمكن أن يكون أقصر األخرى

ذا تم نقل  لمدة محددة يمكن  الملزمة من العقود أو الحقوق القانونية األخرى الترتيباتاألصل. وا 
تجديدها، يتضمن العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس فترة )فترات( تجديد فقط إذا كان هناك 

 دليل يدتعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة. 
 

تؤثر على العمر ية أخرى وسياسية واجتماعية وقانون يةإقتصاديمكن أن يكون هناك عوامل  33
الفترة التي والسياسية واالجتماعية  يةقتصاداإلاإلنتاجي لألصل غير الملموس. وتحدد العوامل 
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. ويمكن أن تقيد العوامل الخدمة إمكانيةأو  المستقبلية يةقتصاداإلستستلم فيها المنشأة المنافع 
ية أو قتصاداإل الوصول إلى هذه المنافع القانونية من الفترة التي تسيطر خاللها المنشأة على وسيلة

. ويكون العمر اإلنتاجي هو الفترة األقصر من بين الفترات التي تحددها هذه الخدمة إمكانية
 العوامل. 

 
يشير وجود العوامل التالية، من بين أشياء أخرى، إلى أن المنشأة يمكن أن تكون قادرة على تجديد  31

 -بدون تكلفة كبيرة:أو الحقوق القانونية األخرى هذه الترتيبات الملزمة من العقود 
هذه الترتيبعات الملزمعة معن العقعود يكون هناك دليل، ربما يستند إلى الخبرة، بأنه سيتم تجديد  (أ)

. إذا كان التجديد مشروطا  بموافقة طعرف ثالعث، فعإن هعذا يشعمل أو الحقوق القانونية األخرى
 قته؛وجود دليل على أن الطرف الثالث سيمنح مواف

 يكون هناك دليل بأنه سيتم تحقيق أي شروط ضرورية للحصول على التجديد؛ و (ب)
المسعتقبلية  يةقتصعاداإلتكون تكلفة التجديد علعى المنشعأة ليسعت كبيعرة إذا معا قورنعت بالمنعافع  (ج)

 المتوقع تدفقها للمنشأة من التجديد. الخدمة  إمكانيةأو 
 

ذا كانعععت تكلفعععة التجديعععد مرتفععععة إذا معععا قورنععع  الخدمعععة إمكانيعععةأو  المسعععتقبلية يةقتصعععاداإلت بالمنعععافع وا 
المتوقع تعدفقها للمنشعأة معن التجديعد، فعإن تكلفعة "التجديعد" تمثعل، فعي جوهرهعا ، تكلفعة شعراء أصعل غيعر 

 ملموس جديد في تاريخ التجديد. 
 

 المحددة األصول غير الملموسة ذات األتعمار اإلنتاجية
 فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء 

لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد تعلى  ستهالكلإلتخصيص المبلغ القابل  يتم 36
، أي تعندما يكون ستخداملإلأساس منتظم خالل تعمره اإلنتاجي. ويبدأ اإلطفاء تعند توفر األصل 

في المكان والوضع الالزمين له ليكون قادرا  تعلى العمل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. ويتوقف 
فاء في التاريخ الذي يتم فيه تصنيف األصل تعلى أنه محتفظ به برسم البيع )أو يتم شمله اإلط

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  في مجموتعة تصرف مصنفة تعلى أنها محتفظ بها برسم البيع( 
األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم والعمليات مع  المعني المحلي أو الدولي الذي يتعامل

أيهما يأتي أوال . وتعكس طريقة اإلطفاء  -باألصل تعترافاإلة والتاريخ الذي يتم فيه إلغاء المتوقف
 إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصاداإلالمستخدمة النمط الذي يتوقع فيه أن تستهلك المنشأة المنافع 

ذا لم يكن من الممكن تحديد ذلك النمط بشكل موثوق، يتم   طريقة إستخدامالخدمة لألصل. وا 
بتكلفة اإلطفاء لكل فترة في الفائض أو العجز إال إذا كان هذا  تعترافاإلالقسط الثابت. ويتم 

 ألصل آخر.  القيمة المسجلةالمعيار أو معيار آخر يسمح أو يقتضي شملها في 
 

ألصل على  ستهالكلإلمجموعة أساليب إطفاء مختلفة لتخصيص المبلغ القابل  إستخداميمكن  31
ة عمره اإلنتاجي. وهذه األساليب تشمل طريقة القسط الثابت، وطريقة أساس منتظم على مد
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األسلوب المستخدم بناء  على النمط المتوقع  اختيارالرصيد المتناقص وطريقة وحدة اإلنتاج. ويتم 
من فترة  باستمرارالخدمة المتضمن في األصل وتطبيقه  إمكانيةأو  يةقتصاداإلالمنافع  ستهالكإل

 الخدمة. إمكانيةأو  يةقتصاداإلالمنافع  ستهالكإلكان هناك تغير في النمط المتوقع  ألخرى، إال إذا
 

 المنشأةستوعب في بعض األحيان ت عادة باإلطفاء في الفائض أو العجز. على أنه، عترافاإليتم  33
 أحداثفي أصل عند إنتاج أصول أخرى. بدال  من الخدمة  إمكانيةأو المتضمنة  يةقتصاداإلالمنافع 

قيمته صروف، وفي هذه الحاالت، يشكل مبلغ اإلطفاء جزءا  من تكلفة األصل اآلخر ويتم إدخاله م
. فعلى سبيل المثال، يتم إدخال إطفاء األصول غير الملموسة المستخدمة في عملية إنتاج المسجلة
 (.53 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظر) القيمة المسجلة للمخزونضمن 

 

 ة المتبقيةالقيم
 -إال إذا: اإلنتاجي صفرا  يجب أن تفترض القيمة المتبقية ألصل غير ملموس مع العمر  33

 من طرف ثالث لشراء األصل في نهاية تعمره اإلنتاجي؛ أو  إلتزامكان هناك  (أ)

 -كان هناك سوق نشط لألصل و: (ب)

 ذلك السوق؛ و  إلىيمكن تحديد القيمة المتبقية بالرجوع  (3)

 لسوق سيكون موجودا  في نهاية العمر اإلنتاجي لألصل.من المحتمل أن هذا ا (0)
 
ألصل مع عمر إنتاجي محدد بعد خصم قيمته المتبقية. والقيمة  ستهالكلإليتم تحديد القيمة القابلة  533

الصفر تعني ضمنا  أن المشروع تتوقع أن يستبعد األصل غير الملموس قبل نهاية  إستثناءبالمتبقية 
 .يقتصاداإلعمره 

 
األسعار السائدة في  إستخدامب االستبعادمن  ستردادلإلقيمة المتبقية بناءا  على المبالغ القابلة تقدر ال 535

نهاية عمره النافع وعمل في ظل ظروف مشابهة  إلىاألصل لبيع أصل مشابه وصل  امتالكتاريخ 
عداد تاريخ إ للظروف التي سيستخدم األصل فيها. والقيمة المتبقية تتم مراجعتها في نهاية كل 

القيمة المتبقية يحسب على أساس التغيرات في التقديرات المحاسبية بما يتفق مع  التغير في. تقارير
ة ب"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاس 4 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 . واألخطاء"
 
 القيمة المسجلةلغ يساوي أو يفوق يمكن أن تزداد القيمة المتبقية لألصل غير الملموس إلى مب 533

ذا حصل ذلك، تكون تكلفة إطفاء األصل صفر ما لم وحتى تنخفض قيمته المتبقية الحقا   لألصل. وا 
 لألصل. القيمة المسجلةإلى مبلغ أقل من 

 



 األصول غير الملموسة

 45 ولي في القطاع العاممعيار المحاسبة الد  5415 

 اإلطفاء وأسلوبمراجعة فترة 
تاريخ نهاية كل  يجب مراجعة فترة اإلطفاء وأسلوب اإلطفاء مع تعمر إنتاجي محدد تعلى األقل في 534

ذا كان إتعداد تقارير حد كبير تعن التقديرات  إلىالمتبقي لألصل يختلف  العمر اإلنتاجي. وا 
ذا كان هناك تغير هام في النمط المتوقع  السابقة، فإنه يجب تغيير فترة اإلطفاء تبعا لذلك، وا 

الذي تغير. ويجب  من األصل فإنه يجب تغيير أسلوب اإلطفاء إلظهار النمط يةقتصاداإلللمنافع 
معاملة هذه التغيرات محاسبيا  تعلى أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة 

 .1 في القطاع العامالدولي 
 
أثناء عمر األصل غير الملموس، قد يصبح واضحا  أن تقدير عمره النافع ليس مناسبا . فعلى سبيل  533

 القيمة قد يدل على أن فترة اإلطفاء بحاجة لتغييرها. إنخفاضبخسارة  عترافاإلالمثال، فإن 
 
الخدمة التي يتوقع تدفقها  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصاداإلعلى مدى الوقت، قد يتغير نمط المنافع  531

من أصل غير ملموس. فعلى سبيل المثال، قد يصبح من الواضح أن أسلوب الرصيد المتناقص 
 إستخدامسط الثابت. ومثال آخر على ذلك هو إذا تم تأجيل لإلطفاء مناسب بدال  من أسلوب الق

إجراء بشأن العناصر األخرى لخطة المنشأة اإلستراتيجية.  تخاذإ نتظارإبالحقوق التي تمثلها رخصة 
الخدمة التي تتدفق من األصل حتى  إمكانيةأو  يةقتصاداإلالمنافع  استالموفي هذه الحالة قد ال يتم 

 فترات الحقة.
 

 ل غير الملموسة ذات األتعمار اإلنتاجية غير المحددةاألصو
 األصول غير الملموسة مع العمر اإلنتاجي غير المحدد ال يجب إطفائها. 536
 
في القطاع ومعيار المحاسبة الدولية  35 في القطاع العامبما يتفق مع معيار المحاسبة الدولية  531

ة لألصول غير الملموسة مع األعمار القيم إنخفاضإجراء إختبار  إلى، تحتاج المنشأة 36 العام
، ستردادمبلغها القابل لإلأو  ستردادالقابل لإلالخدمة اإلنتاجية غير المحددة وذلك بمقارنة مبلغ 

 -:قيمة المسجلةالمع حسبما هو مالئم، 
 سنويا ، و  (أ)
 ير الملموسة سوف تطفأ.األصول غفي الحاالت التي يكون فيها مؤشر على أن  (ب)

 
 اإلنتاجيعمر مراجعة تقييم ال

إتعداد تقارير يتم مراجعة العمر النافع  لألصل غير الملموس الذي ال يتم إطفاؤه في كل فترة  533
لتحديد ما إذا كانت تستمر الظروف واألحداث في دتعم تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد لذلك 

ن لم تكن كذلك، يتم محاسبة التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد  األصل. وا 
 .1 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  تعلى أنه تغير في التقدير المحاسبي 
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يعتبر إعادة تقييم العمر اإلنتاجي  لنموذج التكلفة، وفقا  بالنسبة لألصول غير الملموسة المقاسة  533
في لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  لألصل غير الملموس على أنه محدد بدال  من كونه غير محدد 

 إنخفاض إمكانيةمؤشرا  على  36 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي  35 القطاع العام
القيمة من خالل  إنخفاضقيمة األصل. ونتيجة لذلك، تقوم المنشأة بإختبار األصل فيما يخص 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  ، المحدد ستردادمبلغه القابل لإلأو  ستردادمبلغ خدمته القابل لإلمقارنة 
 قيمتهمع حسبما هو مالئم، ، 35 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي  36 في القطاع العام

أو مبلغه القابل  ستردادمبلغ خدمته القابل لإلعن  ةالمسجل القيمةبأي زيادة في  عتراف، واإلةالمسجل
  قيمة.  إنخفاضخسارة على أنها ، حسبما هو مالئم ستردادلإل

 

 القيمة إنخفاضخسائر  – القيمة المسجلة إسترداد إمكانية
لتحديد ما إذا كان أصل غير ملموس مقاس بموجب نموذج التكلفة قد إنخفضت قيمته،  تطبق  553

في القطاع أو معيار المحاسبة الدولي  35 في القطاع العامالمنشأة إما معيار المحاسبة الدولي 
متى وكيف تتم مراجعة المشروع للمبلغ المرحل  المعاييرلك وتشرح ت .ما هو مالئم، حسب36 العام

، ومتى تعترف أو ستردادأو مبلغه القابل لإل ستردادمبلغ خدمته القابل لإلألصوله وكيفية تحديدها 
 القيمة. إنخفاضتعكس خسارة 

 

 اإلحالة من الخدمة والتصرف
 -باألصل غير الملموس: تعترافيجب تعدم اإل 555

 تعند التصرف )بما في ذلك التصرف به من خالل معاملة غير تبادلية(؛ أو  (أ)
ه إستعمالمن  الخدمة إمكانياتية مستقبلية أو إقتصادتعندما يتوقع الحصول تعلى  منافع  (ب)

 أو التصرف به.
 
باألصول غير الملموسة يجب تحديدها تعلى  تعترافالمكاسب أو الخسائر الناجمة تعن تعدم اإل 553

به في  تعترافلألصل، اإل القيمة المسجلةافي تعائدات اإلستبعاد، إذا كانت، و أنها الفرق بين ص
إال إذا اقتضى معيار المحاسبة الدولي األصول ) ب تعترافإلغاء اإلتعندما تكون  الفائض أو العجز
تعادة اإلستئجار(.  تعند خالفا  لذلك 31 في القطاع العام  البيع وا 

 
س بعدة طرق )مثال  من خالل البيع، أو إبرام عقد يمكن أن يتم التصرف باألصل غير الملمو  554

(. وفي تحديد تاريخ التصرف بمثل هذا األصل، تطبق من خالل معاملة غير تبادليةإيجار، أو 
من المعامالت غير  "اإليراد 3 في القطاع العام المنشأة المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي

 في القطاع العامبيع البضائع. وينطبق معيار المحاسبة الدولي  باإليرادات من عترافلإل "التبادلية
عادة اإلستئجار.  54  على عملية التصرف من خالل البيع وا 

 
بتكلفة إستبدال جزء من األصل  عتراف، باإل33في الفقرة  عترافلمبدأ اإل وفقا  إذا قامت المنشأة،  553

للجزء  القيمة المسجلةب عترافذ اإللألصل، فإنها تلغي عندئ القيمة المسجلةغير الملموس في 
ذا لم يكن من الممكن بالنسبة للمنشأة تحديد  للجزء المستبدل، يمكنها  القيمة المسجلةالمستبدل. وا 

تكلفة اإلستبدال كمؤشر لما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في الوقت الذي تم فيه شراؤه  إستخدام
 أو توليده داخليا .
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ولي بالمقابل مستحق القبض عند التصرف باألصل غير الملموس بقيمته بشكل أ عترافيتم اإل 551
ذا تم تأجيل الدفع لألصل غير الملموس، يتم اإل بشكل أولي بالمقابل المستلم  عترافالعادلة. وا 

بالفرق بين المبلغ اإلسمي للمقابل وسعر النقد الذي تم  عترافبسعر النقد الذي تم إعادته. ويتم اإل
بشكل يعكس العائد  3 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  ه إيراد فائدة إعادته على أن

 الفعلي على المبلغ مستحق القبض. 
 

ال يتوقف إطفاء األصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد عندما ال يعد األصل غير  556
ه على أنه محتفظ به برسم األصل بشكل كامل أو يتم تصنيف إستهالكالملموس مستخدما، إال إذا تم 

لمعيار  وفقا  البيع )أو يتم شمله في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع(  
المحاسبة المحلي أو الدولي ذو العالقة الذي يتعامل مع األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم 

 البيع والعمليات المتوقفة. 
 

 اإلفصاح
  تعام 

نشاة في البيانات المالية تعما يلي لكل فئة من األصول غير الملموسة، وتميز يجب أن تفصح الم 551
 -بين األصول غير الملموسة المولدة داخليا  واألصول غير الملموسة األخرى:

سواء  كان العمر النافع محددا  أو غير محددا ، إذا كان محدد، األتعمار النافعة أو معدالت  (أ)
 اإلطفاء المستخدمة؛ 

 طفاء المستخدمة لألصول غير الملموسة مع أتعمار نافعة محددة؛أساليب اإل (ب)

القيمة المتراكمة(  إنخفاضإجمالي القيمة المسجلة واإلطفاء المتراكم )مجمع مع خسائر  (ج)
 في بداية ونهاية الفترة؛ 

 بند )بنود( السطر لبيان الدخل األداء المالي الذي يتضمن إطفاء األصل غير الملموس؛ (د)

 -يمة المسجلة في بداية ونهاية الفترة التي تبين ما يلي:( مطابقة القهـ)

تلك التي اإلضافات، مشيرة بشكل منفصل إلى تلك الناجمة من التطور الداخلي، و  (3)
 ؛ تم شراؤها بشكل منفصل

يع أو موجودة ضمن مجموتعة البيع برسم الب محتفظ بهااألصول المصنفة بأنها  (0)
عيار المحاسبة المحلي أو الدولي الذي مالمصنفة بأنها معدة للبيع بما يتفق مع 

يتعامل مع األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة 
 األخرى. وتعمليات التصرف

ات خالل الفترة الناجمة من إتعادة التقييم بموجب الفقرات نخفاضالزيادات أو اإل  (1)
 )إن وجدت(؛ 21و 23، 13
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خالل الفترة بموجب الفائض أو العجز بها في القيمة المعترف  إنخفاضخسائر  (3)
في أو معيار المحاسبة الدولي  03في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 )إن وجدت(؛ 00  القطاع العام
بموجب خالل الفترة الفائض أو العجز القيمة المعكوسة في  إنخفاضخسائر  (1)

في اسبة الدولي أو معيار المح 03في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 )إن وجدت(؛ 00  القطاع العام

 خالل الفترة؛ به  تعترافتم اإل إطفاءأية  (0)
صافي فروقات اإلنفاق الناجمة من ترجمة البيانات المالية لمنشأة أجنبي من  (1)

 خالل تعملة العرض للمنشأة؛ و 
 التغيرات األخرى في القيمة المسجلة خالل الفترة. (2)

 

ستعمالارة عن مجموعة أصول ذات طبيعة و إن فئة أصول غير ملموسة هي عب 553 متشابهين في  ا 
 -عمليات المشروع. ومن الممكن أن تشمل األمثلة على الفئات المنفصلة ما يلي:

 أسماء الماركات التجارية؛  (أ)
 البيانات اإلدارية وعناوين النشر؛  (ب)
 برامج الحاسب اآللي؛  (ج)
 التراخيص ؛  (د)
 قوق الملكية الصناعية األخرى وحقوق الخدمة والتشغيل؛ حقوق التأليف، والبراءات وح(  هـ)         

 الوصفات والصيغ والرسوم والنماذج األولية؛ و  (و)
 األصول غير الملموسة تحت التطوير. (ز)

 

الفئات المذكورة أعاله غير مجمعة )مجمعة( إلى فئات أصغر )أكبر( إذا كان سينجم عن ذلك 
 ة. معلومات مناسبة أكثر لمستخدمي البيانات المالي

 

تفصح المنشأة عن المعلومات حول األصول غير الملموسة التي إنخفضت قيمتها بموجب بموجب  553
 36  في القطاع العامأو  معيار المحاسبة الدولي  35 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 (.1لى )إ( 4( )ه)551باإلضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 
 

اإلفصاح عن  طبيعة وأثر التغير في التقدير  54 في القطاع العامسبة الدولي يحتاج معيار المحا 533
المحاسبي الذي له تأثير مادي في الفترة الحالية أو الذي يتوقع أن يكون له تأثير مادي في الفترات 

 -الالحقة. وهذا اإلفصاح قد ينجم عن تغيرات فيما يلي:
  تقييم العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة؛ (أ)
 أسلوب اإلطفاء؛ أو  (ب)
 القيم المتبقية. (ج)
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 -تعما يلي: تفصح المنشأةيجب أن  535
بالنسبة لألصل غير الملموس الذي يتم تقييمه تعلى أنه ذو تعمر إنتاجي غير محدد،  (أ)

اإلفصاح تعن المبلغ المسجل لذلك األصل واألسباب التي تدتعم تقييم العمر اإلنتاجي غير 
المنشأة العامل )العوامل( التي لعبت دورا  هاما   المحدد. وفي تقديم هذه األسباب، تصف

في تحديد أن األصل ذو تعمر إنتاجي غير محدد، وتعند إتعطاء هذه األسباب يجب تعلى 
 المشروع بيان العامل )العوامل( التي لعبت دورا  هاما  في تحديد العمر النافع لألصل. 

ية للمشروع ككل ومبلغه وصف، وبيان بأي أصل فردي غير ملموس مادي للبيانات المال (ب)
 المرحل وفترة اإلطفاء المتبقية. 

ومعترف  معاملة غير تبادليةبالنسبة لألصول غير الملموسة التي تم إمتالكها تعن طريق  (ج)
 (:31-30الفقرات  أنظربها مبدئيا  بمقدار قيمتها العادلة )

 القيمة العادلة المعترف بها مبدئيا  لهذه األصول؛  (3)
 ؛ و قيمتها المسجلة (0)
 نموذج التكلفة أو نموذج إتعادة التقييم. إستخدامب تعترافلو تم قياسها بعد اإل (1)

وجود األصول غير الملموسة المقيدة ملكيتها ومبالغها المرحلة وكذلك المبالغ المسجلة  (د)
 ات. لتزاملألصول غير الملموسة المرهونة كضمان لإل 

 ات إلمتالك األصول غير الملموسة.لتزام(  مبلغ اإل هـ) 
 

ندما يبين المشروع العامل )العوامل( التي لعبت دورا  هاما  في تحديد العمر النافع ألصل غير ع 533
 .33ملموس، فإن المشروع يأخذ في اإلعتبار قائمة العوامل في الفقرة 

 

 ها في نموذج إتعادة التقييمستخدامإل تعترافاألصول غير الملموسة المقاسة بعد اإل
 -بمقدار مبالغ أتعيد تقييمها فإنه يتم اإلفصاح تعما يلي: إذا رحلت األصول غير الملموسة 534

 -حسب فئة األصول غير الملموسة: (أ)

 تاريخ نفاذ إتعادة التقييم؛  (5)

 المبلغ المرحل لألصول غير الملموسة المعاد تقييمه؛ و  (3)

به لو تم قياس الفئة التي تم إتعادة  تعترافالمبلغ المسجل الذي كان من الممكن اإل (4)
نموذج التكلفة في الفقرة  إستخدامب تعترافغير الملموسة بعد اإل تقييمها من األصول

  ؛11

مبلغ فائض إتعادة التقييم المتعلق باألصول غير الملموسة في بداية ونهاية فترة إتعداد  (ب)
وأية قيود تعلى توزيع الرصيد ر التقارير، مبينا  التغيرات خالل فترة إتعداد التقاري

 للمساهمين؛ و
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 هامة تطبق في تقدير القيمة العادلة لألصول. طريقة وأي إفتراضاتال (ج)
 

قد يكون من الضروري تجميع فئات األصول المعاد تقييمها الى فئات أكبر ألغراض اإلفصاح.  533
على أنه، ال يتم تجميع الفئات إذا كان سينجم عن ذلك دمج فئة أصول غير ملموسة تشمل مبالغ 

 تقييم.تم قياسها بموجب نموذج التلكفة ونموذج إعادة ال
 

 نفقات البحث والتطوير
يجب أن تفصح المنشأة تعن إجمالي مبلغ اإلنفاق تعلى البحث والتطوير المعترف به كمصروف  531

 خالل الفترة.
 

يشمل اإلنفاق على البحث والتطوير كافة اإلنفاق الذي يعزى مباشرة ألنشطة البحث أو التطوير أو  536
هذا النوع من اإلنفاق الذي سيتم إدخاله لغرض من أجل اإلرشاد الخاص ب 61و 63الفقرتين  أنظر)

 (.531متطلب اإلفصاح في الفقرة 
 

 معلومات أخرى
 -تشجع المنشأة على، ولكن ليس كمطلب، اإلفصاح عن المعلومات التالية: 531

 بيان بأي أصل غير ملموس تم إطفاؤه كامال  وال زال مستعمال ؛ و  (أ)
يسيطر عليها المشروع ولكن غير معترف بيان موجز باألصول غير الملموسة الهامة التي  (ب)

 في هذا المعيار. عترافبها كأصول ألنها لم تحقق مقياس اإل
 

  نتقالاإل 
لمعيار  وفقا  تطبق المنشأة التي اتعترفت سابقا باألصول غير الملموسة هذا المعيار بأثر رجعي  533

التقديرات المحاسبية "السياسات المحاسبية، التغييرات في  1 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
 . واألخطاء"

 

 ستحقاقباألصول غير الملموسة وتستخدم أساس اإل تطبق المنشأة التي لم تعترف سابقا   533
 المحاسبي هذا المعيار باثر مسستقبلي. لكن، يسمح بالتطبيق باثر رجعي. 

 
 بالنسبة لألصول غير الملموسة التي تلبي: 543

 ها القياس الموثوق للتكلفة االصلية(؛ وفي هذا المعيار )بما في عترافمعايير اإل (أ)
 المعايير الواردة في هذا المعيار العادة التقييم )بما فيها وجود سوق نشط(؛ (ب)

 

بقيمته العادلة وتستخدم القيمة  نتقالتختار المنشأة قياس األصول غير الملموسة في تاريخ اإل
 العادلة على انه تكلفته المقدرة في ذلك التاريخ. 
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أو  نتقالإعادة التقييم السابقة لألصل غير الملموس في تاريخ اإل إستخدامتختار المنشأة يمكن أن  545
نه تكلفته المقدرة في تاريخ إعادة التقييم، إذا كانت إعادة التقييم، في تاريخ إعادة أقبل ذلك على 

 التقييم، قابلة للمقارنة بشكل كبير مع:

 القيمة العادلة؛ أو  (أ)

، المعدلة لتعكس في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  مستهلكة التكلفة أو التكلفة ال (ب)
 مثال التغييرات في مؤشر األسعار العام أو الخاص. 

 

 تاريخ النفاذ
 3التي تغطي الفترات التي تبدأ في  تطبق المنشاة هذا المعيار تعلى البيانات المالية السنوية 543

بيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار للفترة أو بعد ذلك. ويشجع تعلى التط 0233ابريل 
، فعليها أن تفصح تعن تلك الحقيقة وتطبق معيار المحاسبة الدولي 0233بريلإ 3التي تبدأ قبل 

 في الوقت نفسه.  00 في القطاع العامومعيار المحاسبة الدولي  03 في القطاع العام
 
متياز تقديم إترتيبات  " 10ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب بواسطة 0تم تعديل الفقرة  . أ310

تعلى لك التعديل ذ. وينبغي تعلى المنشأة تطبيق 0233الصادر في أكتوبر الخدمات: المانح"
. وُيحّبذ التطبيق 0233يناير  3أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغّطي الفترات ا

ينبغي تعليها  فإنه، 0233يناير  3 قبلتبدأ  لفترة تتعديالالمنشأة ال طبقتالمبكر. وفي حال 
 10في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أن تطبق فصاح تعن ذلك و إلا

والتعديالت  1أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30و 0 تينوالتعديالت تعلى الفقر 
والتعديالت تعلى  31بة الدولي في القطاع العام ب من معيار المحاس21و 01–01تعلى الفقرات 

والتعديالت تعلى  31ج  من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 321و 1و 1 اتالفقر 
 . 02أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 301و  0 تينالفقر 

 

الدولية إلعداد  المحاسبي، كما هو معرف في المعايير ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس اإل 544
التقارير المالية، لغايات إعداد التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ هذا، ينطبق هذا المعيار على 

 البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات قبل أو بعد تاريخ التبني. 
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 الملحق أ
 إرشادات التطبيق 

 .45 في القطاع العاملدولي يعتبر هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من معيار المحاسبة ا
 

  لكترونيتكاليف الموقع اإل 
للوصول الداخلي  لكترونييمكن أن تكبد المنشأة نفقات داخلية عند تطوير وتشغيل موقعها اإل .5 تطبيق

للوصول الخارجي لعدد من الغايات المصمم  لكترونيالموقع اإل إستخدامأو الخارجي. ويمكن 
 وطلب التعليق على مسودة التشريعات والترويج تزيادة الوعي بالخدما نشر المعلوماتمثل 

ة وبيع الخدمات والمنتجات. لكترونيوالدعاية لخدمات ومنتجات المنشأة وتقديم الخدمات اإل
المصمم للوصول الداخلي لتخزين سياسات المنشأة  لكترونيالموقع اإل إستخدامويمكن 

 قة.وتفاصيل مستخدمي الخدمات والبحث عن المعلومات ذات العال
 

 كما يلي: لكترونييمكن وصف خطوات تطوير الموقع اإل .3 تطبيق
ويشمل القيام بدراسات الجدوى وتحديد األهداف والمواصفات وتقييم  –التخطيط  (أ)

 البدائل واختيارات التفضيالت؛ 
سم مجال وشراء وتطوير إويشمل الحصول على  -التطبيق وتطوير البنية التحتية  (ب)

 ختبار التحمل؛ البرامج المطورة وا المعدات وبرمجيات التشغيل وتركيب
 ؛ ولكترونيويشمل تصميم مظهر صفحات الموقع اإل –تطوير التصميم الجرافيكي  (ج)
عداد وتحميل المعلومات النصية أو  -تطوير المحتوي  (د) ويشمل إنشاء وشراء وا 

قبل انجاز تطوير الموقع. ويمكن تخزين هذه  لكترونيالرسومية على الموقع اإل
)لو يمكن  لكترونيفي قواعد بيانات منفصلة مدمجة في الموقع اإل المعلومات إما

 . لكترونيالوصول إليها عبره( أو مشفرة مباشرة في صفحات الموقع اإل
 

، تبدأ مرحلة التشغيل. وخالل هذه المرحلة، تحافظ لكترونيعند انجاز تطوير الموقع اإل .4 تطبيق
 . لكترونيافيكي ومحتوى الموقع اإلالمنشأة وتحسن البرامج والبنية التحتية والتصميم الجر 

 
ة للوصول أللمنش لكترونيعند محاسبة النفقات الداخلية على تطوير وتشغيل الموقع اإل .3 تطبيق

 الداخلي أو الخارجي؛ فإن المسائل المطروحة هي:
لمتطلبات هذا  خاضعا   غير ملموس مولد داخليا   أصال   لكترونيما إذا كان الموقع اإل (أ)

 المعيار؛ و
 لمحاسبية المالئمة لهذه النفقات. المعاملة ا (ب)
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ال تنطبق إرشادات التطبيق هذه على نفقات شراء وتطوير وتشغيل المعدات )مثل، خوادم  .1 تطبيق
نترنت( الخاصة بالموقع إلوخوادم المراحل وخوادم اإلنتاج ووصالت ا لكترونيالموقع اإل

. 51 لقطاع العامفي ا. وتحاسب هذه النفقات بموجب معيار المحاسبة الدولي لكترونياإل
نترنت لموقع المنشأة إلستضافة مزود خدمة اإعندما تتكبد المنشأة نفقات على إضافة لذلك، 

 بالنفقات كمصروف عند استالم الخدمة. عتراف، يتم اإللكترونياإل
 

على األصول غير الملموسة التي  45 في القطاع العامال ينطبق معيار المحاسبة الدولي  .6 تطبيق
في معيار المحاسبة الدولي  أنظرالعادي )برسم البيع في سياق األعمال  تحتفظ بها المنشاة

( أو عقود اإليجار التي تقع 53 في القطاع العامومعيار المحاسبة الدولي  55 القطاع العام
. وعليه، ال تنطبق إرشادات 54في القطاع العامضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
)أو برمجيات الموقع(  لكترونير وتشغيل الموقع اإلالتطبيق هذه على نفقات شراء وتطوي

بموجب عقد إيجار، يطبق المؤجر  لكترونيلبيعه لمنشاة أخرى. وعند تأجير الموقع اإل
بموجب عقد تمويل، يطبق المؤجر  لكترونيإرشادات التطبيق هذه. وعند تأجير الموقع اإل

 . األولي باألصل المؤجر عترافإرشادات التطبيق هذه بعد اإل
 

والمخصص للوصول الداخلي أو للمنشاة الناجم عن التطوير  لكترونياإليعتبر الموقع  .1 تطبيق
 خاضع لمتطلبات هذا المعيار.  غير ملموس مولد داخليا   الخارجي أصال  

 

صل غير ملموس إذا، وفقط أنه أالناجم عن التطوير على  لكترونيبالموقع اإل عترافيتم اإل .3 تطبيق
من هذا المعيار  33لمتطلبات العامة المذكورة في الفقرة متثال لإلإذا، باإلضافة إلى ا

من هذا المعيار.  11والقياس األولي، حققت المنشأة المتطلبات الواردة في الفقرة  عترافلإل
وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تكون المنشاة قادرة على تلبية متطلبات إظهار كيفية توليد 

للفقرة  وفقا  الخدمة  إمكانيةمستقبلية المحتملة أو ي القتصادللمنافع اإل لكترونيالموقع اإل
على توليد اإليرادات، بما فيها  قادرا   )د( من هذا المعيار عندما يكون الموقع مثال  11

، لكترونيالموقع اإل إستخداماإليرادات المباشرة من إتاحة تقديم الطلبات أو تقديم الخدمات ب
ن المدنيين. وال تكون المنشاة قادرة على إظهار الموقع المادي عن طريق الموظفيمن  بدال  

للترويج لمنتجاتها وخدماتها والدعاية  وأساسيا   المطور خصيصا   لكترونيتوليد الموقع اإلكيفية 
بكافة  عترافالخدمة، ويتم بالتالي اإل إمكانيةية المستقبلية المحتملة أو قتصادلها للمنافع اإل

 كمصروف عند تكبدها.  لكترونيالنفقات على تطوير هذا الموقع اإل
 

لهذا المعيار.  وفقا  للمنشأة  لكترونييتم محاسبة أي نفقات داخلية لتطوير وتشغيل الموقع اإل .3 تطبيق
، تدريب الموظفين وصيانة الموقع يتم تكبد نفقاته بسببه )مثال  ويتم تقييم طبيعة أي نشاط 

لتحديد المعاملة المحاسبية  نيلكترو ( ومرحلة تطوير أو ما بعد تطوير الموقع اإللكترونياإل
(. فعلى األمثلة التوضيحيةالمالئمة )تم توفير إرشادات اضافية في الجدول الوارد في نهاية 

 سبيل المثال: 
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من هذا  13-13تشبه مرحلة التخطيط في طبيعتها مرحلة البحث الواردة في الفقرات  (أ)
 ؛الة كمصروف عند تكبدهبالنفقات المتكبدة في هذه المرح عترافالمعيار. ويتم اإل

تشبه مرحلة التطبيق وتطوير البنية التحتية ومرحلة التصميم الجرافيكي ومرحلة تطوير  (ب)
المحتوى، بمقدار تطوير المحتوى لغايات أخرى غير الدعاية والترويج لخدمات 

من هذا  63-11ومنتجات المنشأة، في طبيعتها مرحلة التطوير الواردة في الفقرات 
 لكترونيكون النفقات المتكبدة في هذه المرحلة مشمولة في تكلفة الموقع اإلالمعيار. وت

عندما يكون من الممكن نسبة  3للفقرة تطبيق  وفقا  المعترف به كأصل غير ملموس 
ليكون  لكترونيالموقع اإلالنفقات مباشرة وتكون ضرورية إلنشاء أو إنتاج أو إعداد 

تكون نفقات شراء اإلدارة. فعلى سبيل المثال،  قادرا على العمل بالطريقة التي تريدها
المحتوى التي يروج لخدمات ومنتجات المنشأة( مخصص  بإستثناءأو إنشاء محتوى )

، رسوم شراء المحتوى )مثال   إستخدام، أو نفقات التمكين من لكترونيللموقع اإل
ة التطوير ، مشمولة في تكلفلكترونيترخيص إلعادة اإلنتاج( الموجود على الموقع اإل

 عترافمن هذا المعيار، ال يتم اإل 34للفقرة  عند تحقيق هذا الشرط. لكن، ووفقا  
به مبدئيا كمصروف في  عترافبالنفقات على األصل غير الملموس التي تم اإل

، من تكلفة األصل غير الملموس في تاريخ الحق )مثال   البيانات المالية السابقة كجزء  
على الموقع  ى الحقا  التأليف بالكامل وتم توفير المحتو إذا تم إطفاء تكاليف حق 

 (؛ ولكترونياإل
، بمقدار تطوير المحتوى المتكبدة في مرحلة تطوير المحتوى بالنفقات عترافيتم اإل (ج)

، الصور الرقمية للمنتجات(، للترويج لخدمات ومنتجات المنشأة والدعاية لها )مثال  
فعلى سبيل المثال، عند من هذا المعيار.  )ج(61للفقرة  وفقا  وف عند تكبدها كمصر 

محاسبة نفقات النفقات على الخدمات المهنية ألخذ الصور الرقمية لمنتجات المنشأة 
بالنفقات كمصروف عند استالم الخدمات المهنية  عترافولتحسين عرضها، يتم اإل

 ؛ ولكترونيخالل العملية وليس عند عرض الصور الرقمية على الموقع اإل
بالنفقات  عتراف. ويتم اإللكترونيمرحلة التشغيل عند إتمام تطوير الموقع اإلتبدأ  (د)

في  عترافكمصروف عند تكبدها ما لم تحقق معايير اإلالمتكبدة في هذه المرحلة 
 من هذا المعيار.  33الفقرة 

 

به كأصل غير ملموس بموجب الفقرة  عترافالذي تم اإل لكترونييتم قياس الموقع اإل  .53 تطبيق
األولي من خالل تطبيق متطلبات  عترافمن إرشادات التطبيق هذه بعد اإل 3تطبيق 
للعمر اإلنتاجي للموقع ويجب أن يكون أفضل تقدير من هذا المعيار.  36-15الفقرات 

 . 35قصيرا كما هو وارد في الفقرة  لكترونياإل
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اليف تطوير على تك تحديدا   53تطبيق  –5رشادات الواردة في الفقرات تطبيقال تطبق اإل .55 تطبيق
 البرمجيات. لكن، يمكن أن تطبق المنشأة المبادئ الواردة في هذه الفقرات.
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 الملحق ب
 

 األخرى في القطاع العامالتعديالت تعلى معايير المحاسبة الدولية 
"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات  1 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

  المحاسبية واألخطاء"
 

 كما يلي: 00تم تعديل الفقرة 
 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  يعتبر التطبيق األولي لسياسة إعادة تقييم األصول   33

معيار المحاسبة الدولي أو المحلي الذي يتعامل مع أو  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 51
 "األصول غير الملموسة" 45 قطاع العامفي المعيار المحاسبة الدولي  األصول غير الملموسة

لمعيار المحاسبة  وفقا  تغييرا في السياسة المحاسبية التي سيتم التعامل معها بالنسبة إلعادة التقييم 
، 45 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  المعيار ذو العالقةأو  51 في القطاع العامالدولي 

 لهذا المعيار.  وفقا  أكثر مما هو 
 

 "تعقود اإليجار"  13 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 

 كما يلي: 10تم تعديل الفقرة 
باإلضافة إلى مصروف  ستهالكلألصول القابلة إل إستهالكينشأ عن عقد التمويل مصروف   46

لألصول المستأجرة القابلة  ستهالكويجب أن تكون سياسة اإلتمويل لكل فترة محاسبية. 
ويتم احتساب  المملوكة. ستهالكلألصول القابلة لإل ستهالكنسجمة مع سياسة اإلم ستهالكلإل
"الممتلكات والمصانع  51 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المعترف به  ستهالكاإل

 تبنته المنشأة األصول غير الملموسة حولأو محلي و/معيار محاسبة دولي أي أو  والمعدات"
ذا لم ، حسبما هو مالئم"األصول غير الملموسة" 45 في القطاع العامة الدولي معيار المحاسب . وا 
بان المستأجر سيحصل على الملكية في نهاية مدة اإليجار ويتم د منطقي ييكن هناك تأك

 األصل بالكامل خالل مدة اإليجار وعمره اإلنتاجي أيهما اقصر.  إستهالك
 

 كما يلي: 33تم تعديل الفقرة 
 51و 56 في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  تطبق متطلبات اإلفصاح فة لذلك، إضا  35

 45 أي معيار محاسبة دولي و/أو محلي حول األصول غير الملموسة تبنته المنشأة و 35و
قيمة األصول المواد للنقد التي تم تبنيها من قبل المنشأة على قيم األصول  إنخفاضحول 

 إستمالكجب عقود التمويل التي يتم محاسبتها من قبل المستأجر على أنها المستأجرة بمو 
 لألصول. 

 
 كما يلي: 00تم تعديل الفقرة 

منسجمة مع سياسة  ستهالكلألصول المستأجرة القابلة لإل ستهالكيجب أن تكون سياسة اإل  66
لمعيار  وفقا   كستهالالطبيعة الخاصة بالمؤجر لألصول المشابهة ويتم احتساب اإل ستهالكاإل

، حسب ما 45 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي أو  51 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
 .وأي معيار محاسبة دولي و/أو محلي حول األصول غير الملموسة تبنته المنشأة هو مالئم
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  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 31 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 

 كما يلي: 01تم تعديل الفقرة 
في بعض األحيان، يتم لكن، في الفائض أو العجز.  ستهالكبتكلفة اإل عترافيتم عادة اإل  61

المتضمنة في األصل في إنتاج  الخدمة إمكانياتية المستقبلية أو قتصادالمنافع اإل إستهالك
ن تكلفة األصل األخر وهي جزء م ستهالكاألصول األخرى. وفي هذه الحالة، تشكل تكلفة اإل

مشمولة مصنع ومعدات التصنيع  إستهالكفعلى سبيل المثال، فإن مشمولة في قيمته المسجلة. 
(. وعلى نحو 53 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظرفي تكاليف تحويل المخزون )

نشاطات   الممتلكات والمعدات والمصانع المستخدمة في إستهالكمماثل، يمكن أن يكون 
لمعيار المحاسبة الدولي أو  وفقا  التطوير مشموال في تكلفة األصل غير الملموس المعترف به 

 45 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  المحلي الذي يتعامل مع األصول غير الملموسة
 ."األصول غير الملموسة"

 
  ألصول غير المولدة للنقد"قيمة ا إنخفاض" 03 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 
 كما يلي: 0تم تعديل الفقرة 

 النطاق 
المحاسبي هذا  ستحقاقتطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس اإل  3

 : إستثناءقيمة األصول غير المولدة للنقد، ب إنخفاضالمعيار في محاسبة 
 (: و"المخزون" 53 القطاع العام فيمعيار المحاسبة الدولي  أنظرالمخزون ) (أ)
 55 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظراألصول الناشئة عن عقود اإلنشاءات ) (ب)

 (؛ و"عقود اإلنشاءات"
"األدوات  51 في القطاع العاماألصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي  (ج)

 ؛ والمالية: اإلفصاح والعرض"
معيار المحاسبة  أنظرنموذج القيمة العادلة ) إستخدامية التي تقاس بثمار ستالعقارات اإل (د)

 (؛ وية"ستثمار "العقارات اإل 56 في القطاع العامالدولي 
 أنظرالممتلكات والمصانع والمعدات غير المولدة للنقد التي تقاس بالمبالغ المعاد تقييمها ) ( هـ)

 (؛ ولممتلكات والمصانع والمعدات""ا 51 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
معيار  أنظراألصول غير الملموسة غير المولدة للنقد التي تقاس بالمبالغ المعاد تقييمها ) (و)

 (؛ و""األصول غير الملموسة 45 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
القيمة مشمولة في معيار محاسبة  نخفاضاألصول األخرى التي تكون متطلبات المحاسبة إل (ز)

 .في القطاع العامدولي آخر 
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 كما يلي: 1تم تعديل الفقرة 
يستثني هذا المعيار األصول غير الملموسة غير المولدة للنقد التي يتم إعادة تقييمها بشكل منتظم   1

المولدة غير  األصول غير الملموسة األخرى كافة. ويشمل هذا المعيار بالقيمة العادلة من نطاقها
نطاقه. وتطبق المنشآت  ( فيمنها أي إطفاء متراكم المسجلة بالتكلفة مطروحا  مثال، تلك للنقد )

القيمة وقياسها وعمليات عكس خسائر  إنخفاضبخسائر  عترافمتطلبات هذا المعيار لإل
 األصول غير الملموسة غير المولدة للنقد. بهذهالقيمة ذات العالقة  إنخفاض

 
 ا يلي:كم 00تم إدخال فقرات إضافية بعد الفقرة 

القيمة، يجب على المنشاة أيضا اختبار  إنخفاضبغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على  أ 36
غير المتوفر بعد  األصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد أو األصل غير الملموس

بل القيمة سنويا من خالل مقارنة قيمته المسجلة مع مبلغ خدمته القا نخفاضإل ستخداملإل
القيمة في أي وقت خالل فترة إعداد التقارير شريطة  إنخفاض. ويمكن تأدية اختبار ستردادلإل

 نخفاضإليمكن اختبار األصول غير األصول المختلفة تأديته في نفس الوقت من كل عام. 
مبدئيا باألصل غير الملموس خالل فترة إعداد  عترافإذا تم اإللكن، القيمة في أوقات مختلفة. 

القيمة قبل نهاية فترة إعداد  نخفاضقارير الحالية، فيجب اختبار ذلك األصل غير الملموس إلالت
 التقارير الحالية. 

 
 خدمة إمكانياتية مستقبلية كافية أو إقتصادتخضع قدرة األصل غير الملموس على توليد منافع  ب 36

مما هو الحال بعد  تخدامسقيمته المسجلة عادة إلى شكوك اكبر قبل توفر األصل لإل ستردادإل
قيمة القيمة المسجلة لألصل غير  إنخفاضاختبار  توفره. لذلك، يقتضي هذا المعيار من المنشأة

 ، مرة في السنة على األقل. ستخدامالملموس غير المتوفر بعد لإل
 

 كما يلي: 12تم إدخال تعنوان إضافي وفقرة جديدة بعد الفقرة 
 لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد دادستر قياس مبلغ الخدمة القابل لإل

 
 نخفاضأ اختبار األصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد إل36تقتضي الفقرة  أ 43

، بغض النظر عما ستردادالقيمة سنويا من خالل مقارنة قيمته المسجلة مع مبلغ خدمته القابلة لإل
آخر الحسابات التفصيلية  إستخداميمكن مته. لكن، قي إنخفاضإذا كان هناك مؤشر على 

القيمة  إنخفاضلهذا األصل في فترة سابقة في اختبار  ستردادالمفصلة لمبلغ الخدمة القابل لإل
 لذلك األصل في الفترة الحالية شريطة تلبية كافة المعايير التالية: 

المستقلة المتواصل  ستخدامالخدمة من اإل إمكانياتإذا لم يقدم األصل غير الملموس  (أ)
بشكل كبير عن تلك الناتجة من األصول أو مجموعات األصول وبالتالي تم اختباره 
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ات لتزامالقيمة كجزء من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها، فإن األصول واإل نخفاضإل
 ستردادحتساب المبلغ القابل لإلإالتي تشكل تلك الوحدة لم تتغير بشكل جوهري منذ 

 ؛ واألخير

األخير الذي نتج عنه مبلغ يتجاوز القيمة المسجلة  سترداداحتساب مبلغ الخدمة القابل لإل (ب)
 لألصل بهامس كبير؛ و

التي حصلت والظروف التي تغيرت منذ آخر احتساب لمبلغ على تحليل األحداث  بناء   (ج)
اقل  تردادسحتمالية أن يكون تحديد مبلغ الخدمة القابل لإلإ، فإن ستردادالخدمة القابل لإل

 من القيمة المسجلة لألصل بعيد.
 

 كما يلي: 20تم إدخال فقرة جديدة بعد الفقرة 
وادخل  1الفقرة  "األصول غير الملموسة" 13تعدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ 20

أو بعد ذلك.  0233ابريل  3أ. وتطبق المنشأة تلك التعديالت في 12ب و00أ و00الفقرات 
ابريل  3للفترة التي تبدأ قبل  13قت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إذا طب
 ، فيجب تطبيق التعديالت تعلى تلك الفترة المبكرة. 0233

 
 :31 إستنتاجتم تعديل الفقرة 

متطلبات  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  46معيار المحاسبة الدولي  يحتوي 35إستنتاج
 إنخفاضبخسائر وقياس  عترافلإلالقيمة، و  نخفاضة الختبار األصول غير الملموسة إلمحدد

معيار وتقابل هذه المتطلبات متطلبات القيمة ذات العالقة باألصول غير الملموسة وقياسها. 
"األصول  45معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  43المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لم يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار محاسبة دولي  غير الملوسة"
تطبيق متطلبات  إمكانيةفي القطاع العام حول األصول غير الملموسة وبالتالي لم يدرس 

على األصول غير الملموسة غير المولدة للنقد  46القيمة في معيار الحاسبة الدولي  إنخفاض
 مستثناة منر األصول غير الملموسة غير المولدة للنقد المقاسة بالتكلفة وتعتب. في القطاع العام

لذلك ينطبق هذا المعيار على تلك األصول. ويمكن أن تنشأ  نطاق هذا المعيار. مشمولة في
األصول غير الملموسة في القطاع العام المقاسة بالتكلفة مثل تلك التي تعكس قدرة المنشأة  

سياق مولد للنقد. ويمكن أن تنشأ األصول غير الملموسة في سياق على إصدار التراخيص في 
 لمتطلبات هذا المعيار.  وفقا  القيمة  نخفاضويجب اختبارها إل غير مولد للنقد

 
 كما يلي: 32 إستنتاج –31 إستنتاجتم تعديل الفقرات 

 واألصول غير الملموسة الممتلكات والمصانع والمعدات
للنقد المسجلة  غير المولدالقيمة على األصول  إنخفاضر تطبيق اختبار ال يقتضي المعيا 15إستنتاج

بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب المعاملة البديلة المسموحة "نموذج إعادة التقييم" في معيار 
. ويشجع 45ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  51المحاسبة الدولي في القطاع العام 

محاسبة الدولي في القطاع العام وجهة النظر القائلة بأنه وبموجب مجلس معايير معيار ال
ومعيار المحاسبة الدولي في  51المعاملة البديلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، يتم إعادة تقييم األصول بانتظام كافي لضمان تسجيلها بمبلغ ال يختلف 45القطاع العام 
عتبار إلقيمة بعين ا إنخفاضي تاريخ إعداد التقارير وسيأخذ أي عن قيمها العادلة ف جوهريا  
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في التقييم. لذلك، تكون أي فروقات بين القيمة المسجلة لألصل وقيمته العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع هي تكاليف التصرف. ويشجع مجلس معايير معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

لن تكون، في معظم الحاالت، جوهرية، ومن وجهة نظر عملية العام وجهة النظر القائلة بأنها 
 إنخفاضبخسارة  عترافولإل ستردادفإنها غير ضرورية لقياس مبلغ خدمة األصل القابل لإل

 القيمة لتكاليف التصرف باألصل غير المولد للنقد. 
 

المنشآت  من 46على عكس ما ورد في هذا المعيار، يقتضي معيار المحاسبة الدولي  35إستنتاج
القيمة بعد إعادة تقييمها.ويمكن  نخفاضإل األصول الممتلكات والمعدات والمصانعاختبار 

ستنتاجو  53 إستنتاجتوضيح مبرر هذا االختالف بالرجوع إلى العوامل المحددة في الفقرات   ا 
 أدناه. 33

 
بموجب هذا  ستردادلإلهناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد مبلغ الخدمة القابل أوال،  53إستنتاج

. ويعرف مبلغ 46بموجب معيار المحاسبة الدولي  ستردادالمعيار ولتحديد المبلغ القابل لإل
نه القيمة األعلى من القيمة العادلة لألصل أفي هذا المعيار على  ستردادالخدمة القابل لإل

وبموجب هذا  الخاصة به. ستخدامغير المولد للنقد مطروحا منها تكاليف البيع وقيمة اإل
لألصل من خالل تحديد التكاليف الحالية الستبدال  ستخدامتحدد المنشأة قيمة اإلالمعيار، 
الخدمة  إمكانياتالخدمة المتبقية لألصل. ويتم تحديد التكاليف الحالية الستبدال  إمكانيات

نها طرق طريقة تكلفة االستبدال المستهلك والطرق المذكورة على أ إستخدامالمتبقية لألصل ب
تكاليف االستعادة وطريقة وحدات الخدمة. ويمكن إتباع هذه الطرق أيضا لقياس القيمة العادلة 

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  51بموجب في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ستردادإلمقياسا للقيمة العادلة. ويعرف المبلغ القابل ل ستخداملذلك تعتبر قيمة اإل 45العام 

على انه القيمة األعلى القيمة األعلى من القيمة العادلة  46في معيار المحاسبة الدولي
 ستخدامالخاصة به. ويتم تحديد قيمة اإل ستخداملألصل مطروحا منها تكاليف البيع وقيمة اإل

تقاقها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع اش إستخدامب 46بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 46المستمر لألصل والتصرف النهائي فيه. وينص معيار المحاسبة الدولي  ستخداممن اإل

 يمكن أن تختلف عن القيمة العادلة لألصل.  ستخدامعلى انه قيمة اإل
 

"اإليرادات من المعامالت غير التبادلية" )الضرائب  01معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والتحويالت(

 كما يلي: 01يل الفقرة تنفيذ تم تعد
هذه معاملة تبادلية. وفي مقابل المنحة، توفر الجامعة خدمات البحث واصال غير ملموس  31تنفيذ

ية مستقبلية( في الربح من نتائج البحث. وينطبق معيار المحاسبة إقتصادوالحق )منفعة 
لعالقة الذي يتعامل مع ومعيار المحاسبة المحلي أو الدولي ذو ا 3الدولي في القطاع العام 
"األصول غير  45ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  األصول غير الملموسة

 على هذه المعاملة.  الملموسة"
 
 قيمة األصول المولدة للنقد" إنخفاض" 00معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 )ح( كما يلي:0تم تعديل الفقرة تنفيذ  
3  ... 

 أنظر) بالقيمة العادلةبالمبالغ المعادة تقييمها  بانتظامل غير الملموسة التي تقاس )ح( األصو 
 (."األصول غير الملموسة" 45معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 كما يلي: ب300تم إدخال فقرة جديدة بعد الفقرة 
)ح(. 0الفقرة  لموسة""األصول غير الم 13تعدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ج030

المنشاة ذلك التعديل تعلى البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في وتطبق 
ذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  0233بريل إ 3 أو بعد ذلك. وا 

الفترة ، فيجب تطبيق التعديل تعلى تلك 0233بريل إ 3تعلى الفترة التي تبدأ قبل  13
 المبكرة. 
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 ات ستنتاجأساس اإل
 ولكنه ال يشكل جزء منه.  45ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجيرافق أساس اإل

 

 الخلفية
يعتبر برنامج المقاربة الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومجلس معايير  .5إستنتاج

برنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  في هاما   المحاسبة الدولية عنصرا  
في  ستحقاقوتنص سياسة مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على مقاربة أساس اإل
الصادرة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 لمنشآت القطاع العام. بة الدولية حيثما كان مالئما  مجلس معايير المحاس
 

التي تم مقاربتها مع المعايير  ستحقاقأبقت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ألساس اإل .3إستنتاج
الدولية إلعداد التقارير المالية على متطلبات ونص وترتيب المعايير الدولية إلعداد التقارير 

بالمعايير  لتزام. ويحدث عدم اإللتزاممحدد في القطاع العام لعدم اإل المالية، ما لم يكن هناك سبب
الدولية إلعداد التقارير المالية المكافئة عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية غير مالئمة للقطاع العام، أو عندما تكون إضافة تعليقات أو أمثلة 

ورية لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. وتم تحديد االختالفات بين اضافية ضر 
"المقارنة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 

العام. المشمولة في كل معيار محاسبة دولي في القطاع  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"
من معيار  3333ديسمبر  45إلى نسخة  43وتشير المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 . 43المحاسبة الدولي 
 النطاق
المجلس ما إذا كان ينبغي شمل الصالحيات والحقوق الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور درس  .4إستنتاج

ول هذا الموضوع ولذلك تم ولم يكون المجلس وجهة نظر حأو ما يكافئها في نطاق هذا المعيار. 
تلك الصالحيات والحقوق من نطاق هذا المعيار. ويقوم المجلس حاليا بصياغة إطار  إستثناء

الصالحيات تطبيق هذا المعيار على  إمكانيةمفاهيم وسيقوم، عند الضرورة، بإعادة دراسة 
 والحقوق الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور أو ما يكافئها.

 
رشادات حول الشهرة واألصول غير الملموسة  43لمحاسبة الدولي يضم معيار ا .3إستنتاج متطلبات وا 

األعمال. ودرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان  إندماجالمشتراة في 
 األعمال في نطاق هذا المعيار. إندماجينبغي شمل الشهرة واألصول غير الملموسة المشتراة في 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعد معيار محاسبة دولي في القطاع ولم يصدر مجلس 
ويعتبر انه من المرجح بروز عدد من المواضيع الخاصة األعمال  إندماجالعام يتعامل مع 

ات بين منشآت القطاع العام. واستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية إندماجبالقطاع عند حدوث 
األعمال ال أن ال تكون  إندماجن الشهرة واألصول غير الملموسة المشتراة في في القطاع العام أ

 4مشمولة في نطاق هذا المعيار. ووفقا لتنظيم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، يرجع المستخدمون إلى المحاسبية واألخطاء" التقديرات"السياسات المحاسبية، التغييرات في 

اسبية المحلية أو الدولية ذات العالقة التي تتعامل مع الشهرة واألصول غير متطلبات معايير المح
 األعمال.  إندماجالملموسة المشتراة في 

 
معاملة التبادل على متطلبات حول تبادل األصول عندما تفتقر  43يحتوي معيار المحاسبة الدولي  .1إستنتاج

كانت هذه ما إذا العام  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاعودرس للجوهر التجاري. 
اإلرشادات ضرورية واستنتج أنها ليست كذلك ألنه هذا الموضوع قد عولج في معيار المحاسبة 

 . 34الدولي في القطاع العام 
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الذي يتعامل مع  43أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسير معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج
جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . ويعتقد ملكترونيمحاسبة تكاليف الموقع اإل

يشمل معيار وعليه، ذات صلة بالقطاع العام.  43 أن اإلرشادات الواردة في التفسير
كنوع  43التعريفات واإلرشادات الواردة في التفسير  45 المحاسبة الدولي في القطاع العام

من معيار المحاسبة الدولي  اسيا  وتعتبر إرشادات التطبيق هذه جزء أسمن إرشادات التطبيق. 
الذي يوضح  43. وتشمل األمثلة التوضيحية الملحق الوارد في التفسير 45في القطاع العام 

 . 45مبادئ المحاسبة ذات العالقة وكيفية ارتباطها بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ير المحاسبة الدولية في نبعاثات. وأشار مجلس معايإلال يعالج المعيار خطط مقايضة ا .1إستنتاج
من  نبعاثات التي تحددها حكومة ما تعتبر نوعا  إلالقطاع العام إلى أن خطط مقايضة ا

الصالحيات والحقوق الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور أو ما يكافئها، والتي تعتبر 
(. ويمكن أن تحصل الحكومة على 4 إستنتاجالفقرة  أنظرمستثناة من نطاق المعيار )

دراسة معاملة هذه التصاريح من قبل  ويتم حاليا  نبعاثات. إلصاريح بموجب خطط مقايضة ات
بعض الهيئات المعدة للمعايير على المستويين المحلي والدولي ولم يتم التوصل إلى إجماع 

وسيدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع حول المعاملة المحاسبية المالئمة. 
 تطبيق هذا المعيار على خطط مقايضة االنبعاثات.  إمكانيةورة، العام، عند الضر 

 
 األصول غير الملموسة المشتراة من خالل معامالت غير تبادلية

األولي والقياس األولي  عترافاإل 34يصف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .3إستنتاج
ويعالج هذا لتبادلية. ات الناشئة من معامالت اإليراد غير التزامواإلفصاح عن األصول واإل

المعيار الظروف التي تم فيها شراء األصل غير الملموس من خالل معاملة غير تبادلية. 
، بالنسبة ’ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن تطبق المنشأ

في لألصول غير الملموسة الناجمة عن هذه المعامالت، متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
 إلى جانب هذا المعيار من اجل القياس األولي لألصل غير الملموس وبناء   34القطاع العام 

 عليه تدرس التكاليف المنسوبة مباشرة في هذا المعيار. 
 

 نموذج إتعادة التقييم 
مشابها  45يعتبر نموذج إعادة التقييم المقترح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .3إستنتاج

الذي يقتضي أن تحاسب إعادة التقييم على  43في معيار المحاسبة الدولي  لذلك الوارد
"الممتلكات  51أساس األصل تلو األخر. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من األصل المنفرد.  على فئة األصل بدال   محاسبة إعادة التقييم بناء   والمصانع والمعدات"
ة الدولية في القطاع العام هذه الطريقة لألصول غير ودرس مجلس معايير المحاسب

ن األصول غير الملموسة تختلف عن ألالملموسة، غير انه استنتج أنها غير ضرورية 
والمصانع والمعدات من حيث أنه من غير المرجح أن تكون متجانسة. ومن الممتلكات 

برمجيات المطورة داخليا األنواع الرئيسية لألصول غير الملموسة لمنشآت القطاع العام ال
مجلس استنتج والتي تتوفر معلومات مفصلة عنها على أساس األصل المنفرد. ونتيجة لذلك، 

نه من المالئم طلب محاسبة األصول المعاد أمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 تقييمها على أساس األصل تلو األخر. 
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 األمثلة التوضيحية
 

 ولكنها ال تشكل جزء منه.  45معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترافق هذه األمثلة
 

 والقياس باألصل غير الملموس المولد داخليا   تعترافاإل
 

 من هذا المعيار 46مثال: تطبيق الفقرة 
 

ا المحاكم بشكل أكثر فاعلية سيؤدي إلى زيادة في لجدولة قضايطور منشأة ما نظاما جديدا   5مثال
كانت النفقات المتكبدة ، 33×3مارس  45وخالل السنة المالية المنتهية فيتقديم خدمات. 
 533و 33×3مارس  5وحدة عملة منها قبل  333، تم تكبد5وحدة عملة 50333لتطوير النظام

ة بالقدرة على إظهار أن أوتتمتع المنش. 33×3مارس  45و 33×3مارس  5وحدة عملة بين
باألصل غير الملموس.  عتراف، حقق معايير اإل33×3مارس  5النظام المطور حديثا، في 

الصادرة  للنظام )بما في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية ستردادوتم تقدير مبلغ الخدمة القابل لإل
 وحدة عملة.  133( بع ستخدامإلتمام التطوير قبل توره لإل

 
وحدة  533بالنظام المطور كأصل غير ملموس بتكلفة  عتراففي نهاية السنة المالية، يتم اإل  3مثال

(. ويتم 33×3مارس  5، أي من عترافعملة )النفقات المتكبدة منذ تاريخ تحقيق معايير اإل
كمصروف الن معايير  33×3مارس  5وحدة عملة التي تم تكبدها قبل  333بنفقات  عترافاإل
. وال تشمل النفقات جزء من تكلفة النظام المعترف به 33×3مارس  5تحقق حتى لم  عترافاإل

 في بيان المركز المالي. 
 

وحدة عملة.  30333، بلغت النفقات المتكبدة 33×3مارس  45خالل السنة المالية المنتهية في   4مثال
)بما في ذلك التدفقات للنظام  ستردادوفي نهاية السنة المالية، تم تقدير مبلغ الخدمة القابل لإل

 وحدة عملة. 50333( بع ستخدامالنقدية المستقبلية الصادرة إلتمام التطوير قبل توره لإل
 

وحدة عملة  533وحدة عملة ) 30533، بلغت تكلفة النظام المطور 33×3مارس  5كما من   3مثال
ا في السنة وحدة عملة معترف به 333إضافة إلى  33×3هي النفقات المعترف بها في نهاية 

وحدة عملة لتعديل القيمة  333القيمة بقيمة  إنخفاض(. وتعترف المنشأة بخسارة 33×3المالية 
وحدة عملة( إلى مبلغ خدمته  30533القيمة ) إنخفاضالمسجلة للنظام المطور قبل خسارة 

قة القيمة هذه في فترة الح إنخفاضوحدة عملة(. وسيتم عكس خسارة  50333) ستردادالقابل لإل
القيمة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في  إنخفاضفي حال تحقيق متطلبات عكس خسارة 

 .35القطاع العام 
 

 من هذا المعيار 61-11مثال: تطبيق الفقرات 
ها الداخلي وللبيع ألطراف ثالثة. ستخدامتقوم المنشأة بتطوير نظام ينتج تقارير إحصائية إل  1مثال

من الناحية الفنية، وتدرك المنشأة أن هناك طلبا على هذا النوع من  ويعتبر النظام مجديا  

                                                
 في هذا المعيار، تبين المبالغ النقدية بوحدات العملة.    5
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ية إقتصادمقابل المنتج وبالتالي سيولد منافع  للدفع التقارير والتي يكون الطرف الثالث مستعدا  
 مستقبلية محتملة. ويمكن تحديد النفقات المنسوبة إلى تطوير هذا النظام وقياسها بموثوقية. 

 
 إلنتاجية لألصول غير الملموسةتقييم األتعمار ا

لهذا  وفقا  توفر اإلرشادات التالية أمثلة على تحديد العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس    6مثال
 المعيار. 

 

كل من األمثلة التالية تصف أصال غير ملموس مشترى والحقائق والظروف المحيطة بتحديد   1مثال
 لى التحديد. ع عمره اإلنتاجي والمحاسبة الالحقة بناء  

 
 براءة مشتراة ذات عمر إنتاجي محدد

ان قدرة المنشأة )أ( على توفير متشتري المنشأة )أ( براءة لصيغة لقاح من المنشأة )ب( لض  3مثال
 مكانياتومن المتوقع أن يكون اللقاح المحمي بموجب براءة مصدرا إللقاحات مجانية ألفرادها. 
من المنشأة )ج( بشراء تلك البراءة  إلتزامى المنشأة )أ( عاما. ولد 51الخدمة لما ال يقل عن 

من القيمة العادلة للبراءة في تاريخ شرائها وتنوي المنشأة )أ( بيع  %63سنوات مقابل  1خالل 
 سنوات.  1البراءة خالل 

 

بقية سنوات بالنسبة للمنشأة )أ(، مع قيمة مت 1لغ يتم إطفاء البراءة خالل عمرها اإلنتاجي البا  3مثال
 نخفاضوسيتم أيضا مراجعة البراءة إلمن القيمة العادلة للبراءة في تاريخ شرائها.  %63تساوي 
 . 35لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة 

 
 براءة مشتراة ذات عمر إنتاجي غير محدد

ضمان قدرة المنشأة )أ( تشتري المنشأة )أ( أصال وهو براءة لصيقة لقاح، من المنشأة )ب( ل  53مثال
على توفير لقاحات مجانية ألفرادها. ومن المتوقع أن تكون الصيغة بحاجة إلى تعديل بسيط كل 

وهناك دليل لدعم التجديد المستمر للبراءة. وينص العقد من سنوات للحفاظ على فاعليتها.  53
ر ويدعم الدليل المنشأة )ب( على أن تحافظ المنشأة )ب( على فاعلية الصيغة بشكل مستم

قدرتها على القيام بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكاليف تجديد البراءة والمحافظة على فاعلية 
 الصيغة غير هامة وستدفع إلى المنشاة )ب( عند عمل التحسينات. 

 
ويوفر تحليل دراسات دورة حياة المنتج والتوجهات الديموغرافية والبيئة دليال على أن البراءة  55مثال

خدمة للمنشاة )أ( من خالل تمكينها من تقديم برنامج اللقاحات الخاص بها  إمكانياتستوفر 
لفترة غير محدودة. وعليه، سيتم معاملة البراءة على انه لها عمرا إنتاجيا غير محدد. لذلك، ال 

لقيمة ا نخفاضيتم إطفاء البراءة إلى إذا تقرر أن عمرها اإلنتاجي محدد. ويتم اختبار البراءة إل
 . 35لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  
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 عاما   13حقوق تأليف ذات عمر قانوني متبقي مدته 
لتمكينها من إعادة إنتاج وبيع المواد المحمية حقوق التأليف من المنشأة )ب( تشتري المنشأة )أ(  53مثال

فر تحليل عادات أعضاء المنشاة أعضائها. ويو التكلفة إلى  إستردادبحقوق التأليف على أساس 
والتوجهات األخرى دليال على أن المواد المحمية بحقوق التأليف ستولد صافي تدفقات نقديو 

 عاما فقط.  43واردة لمدة 
 

مراجعة  عاما وهي العمر اإلنتاجي المتوقع لها. ويتم أيضا   43يتم إطفاء حقوق التأليف خالل   54مثال
 .35لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  يمة الق نخفاضحقوق التأليف إل

 

 الجزء أ –ترخيص بث مشترى ينتهي خالل خمس سنوات 
تشتري المنشأة )أ( ترخيص بث من المنشأة )ب(. وتنوي المنشأة )ب( إلى تقديم خدمات بث  53مثال

مت المنشأة )أ( سنوات إذا قا 53مجانية إلى المجتمع. ويكون ترخيص البث قابال للتجديد كل 
بتقديم مستوى متوسط من الخدمة على األقل إلى مستخدمي خدمتها والتزمت بالمتطلبات 
التشريعية ذات العالقة. ويمكن تجديد الترخيص بصورة غير محدودة وبتكلفة قليلة وقد تم 

. وتنوي المنشأة )أ( تجديد الترخيص بصورة غير محدودة إستمالكتجديدها مرتين قبل آخر 
عم األدلة قدرتها على القيام بذلك. من الناحية التاريخية، لم يكن هناك أي اعتراض فعلي وتد

على تجديد الترخيص. ومن غير المتوقع استبدال التقنية المستخدمة في البث بتقنية أخرى في 
أي وقت في المستقبل المنظور. لذلك، من المتوقع أن يساهم الترخيص في قدرة المنشأة )أ( 

 ير خدمات البث المجانية بصورة غير محدودة. على توف
 

ال تعترف المنشأة )ب( بصالحيتها لمنح ترخيص البث على انه اصل غير ملموس. وتعامل  51مثال
المنشأة )أ( ترخيص البث على انه له عمرا إنتاجيا غير محدد ألنه من المتوقع مساهمته في 

رة غير محدودة. لذلك ال يتم إطفاء قدرة المنشأة على توفير خدمات البث المجانية بصو 
 نخفاضالترخيص إلى أن يتمن تحديد عمره اإلنتاجي على انه محدد. ويتم اختبار الترخيص إل

 .35لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة 
 

 الجزء ب –ترخيص بث مشترى ينتهي خالل خمس سنوات 
وفي ستطرحه في المزاد العلني. ولكنها  تجدد ترخيص البث تقرر هيئة الترخيص الحقا أنها لن 56مثال

سنوات حتى  4وقت اتخاذ قرار هيئة الترخيص، فإن أمام ترخيص البث الخاص بالمنشأة )أ( 
 خدمة إلى أن ينتهي الترخيص.  إمكانياتينتهي. وتتوقع المنشأة )أ( أن يستمر الترخيص بتوفير 

 

ترخيص البث، فإن عمره اإلنتاجي لم يعد غير محدد. وبالتالي، يعد من الممكن تجديد ألنه لم  51مثال
سنوات  4تقوم المنشأة )أ( بإطفاء الترخيص المشترى خالل عمره اإلنتاجي المتبقي البالغ 

 .35لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة  نخفاضوتختبره فورا إل
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 ين مدينتين ينتهي خالل ثالثة أعوام ب للنقل بالعبور حق مشترى لتشغيل خط عام
بين مدينتين يولد  عام للنقل بالعبورتشتري المنشأة )أ( من المنشأة )ب( حق تشغيل خط  53مثال

بالقواعد  لتزامسنوات وتنوي المنشأة )أ( اإل 1كل  نقل بالعبورإيرادات. ويمكن تجديد خط ال
عادة بأقل تكلفة وتم النقل بالعبور  ويمنح تجديد خطواألنظمة المعمول بها بشأن التجديد. 

تجديده تاريخيا عندما تلتزم المنشأة التي تحتفظ بالحقوق في الخط بالقواعد واألنظمة المعمول 
النقل بالعبور على الخط بصورة غير محددة. ويدعم  بها. وتتوقع المنشأة )أ( توفير خدمات

 فتراضات. إلتحليل الطلب والتدفقات النقدية تلك ا
 

توفير الخط العام للنقل بالعبور للتدفقات النقدية إلى المنشأة )أ( الن الحقائق والظروف تدعم  53لمثا
لفترة غير محددة من الزمن،  يتم معاملة األصل غير الملموس المتعلق بخط النقل بالعبور 
على أن له عمر إنتاجيا غير محدد. لذلك، ال يتم إطفاء األصل غير الملموس إلى أن يتم 

 لمعيار المحاسبة وفقا  القيمة  نخفاضإل هحديد عمره اإلنتاجي على انه محدد. ويتم اختبار ت
 قيمته.  إنخفاض إمكانيةسنويا وحيثما كان هناك مؤشر على  36الدولي في القطاع العام 

 

 قائمة مشتراة بممتلكات المالكين
هي ن من منشاة قطاع عام أخرى تشتري هيئة محلية )المنشأة )أ(( قائمة بممتلكات المالكي 33مثال 

وتقع المنشأة )ب( في مستوى حكومي المسؤولة عن تسجيل صكوك الملكية )المنشأة )ب((. 
وتنوي المنشأة )أ( مختلف وهي ليست جزء من المنشاة المعدة للتقارير التابعة للمنشأة )أ(. 

درة على الحصول على القائمة لتوليد أرباح ضريبية وتتوقع المنشأة )أ( أن تكون قا إستخدام
 4لعام واحد على األقل ولكن بما ال يزيد على 3منافع من المعلومات حول القائمة المشتراة

 أعوام. 
 

 53، ولنقل خالل أفضل تقدير للمنشأة )أ( لعمرها اإلنتاجي قائمة مالكي الممتلكاتيتم إطفاء  35مثال
كي الممتلكات والمعلومات األخرى شهرا. وبالرغم من أن المنشأة )ب( تنوي إضافة أسماء مال

فإن المنافع المتوقعة للمنشأة )أ( من القائمة المشتراة تتعلق فقط إلى القائمة في المستقبل، 
تاريخ شراء المنشأة )أ( للقائمة. ويتم مراجعة قائمة مالكي  فيبمالكي الممتلكات على القائمة 

من خالل التقييم  35دولي في القطاع العام لمعيار المحاسبة ال وفقا  القيمة  نخفاضالممتلكات إل
 قيمتها.  إنخفاض إمكانيةالسنوي وحيثما كان هناك مؤشر على 

 

                                                
فإن المنافع قاعدة البيانات في المستقبل،  أسماء مالكي الممتلكات والمعلومات األخرى إلىنوي إضافة بالرغم من أن الهيئة المحلية ت   3

وتعتبر اإلضافات الالحقة  .قاعدة البيانات في تاريخ شرائهاالمشتراة تتعلق فقط بمالكي الممتلكات على قاعدة البيانات المتوقعة من 
 قا لهذا المعيار. أصوال غير ملموسة مطورة داخليا وتحاسب وف
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 أمثلة توضح إرشادات التطبيق
في إن الهدف من الجدول هو توضيح أمثلة النفقات التي تحدث خالل كل مرحلة مذكورة  33مثال

للمساعدة في توضيح  55تطبيق -3وتوضح تطبيق الفقرات تطبيق 4تطبيق -3الفقرات تطبيق
 معانيها. وهو ال يهدف إلى أن يكون قائمة تحقق شاملة للنفقات التي يمكن تكبدها. 
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 المعاملة المحاسبية  المرحلة / طبيعة النفقات
 التخطيط

 عمل دراسات الجدوى؛ و 
 تعريف المعدات والبرمجيات؛ و 
 تقييم المنتجات والموردين البدالء؛ و 
 تفضيالتختيار الإ. 

 13للفقرة  وفقا  ا بها كمصروف عند تكبده عترافاإل
 من هذا المعيار.

 التطبيق وتطوير البنية التحتية 
  شراء أو تطوير المعدات؛ و 
  سم مجال؛ وإالحصول على 
  تطوير برامج التشغيل )مثال، نظام التشغيل

 وبرمجيات الخادم(؛ و
 تطوير شيفرة للتطبيق؛ و 
  رة على خادم الشبكة؛ وتثبيت البرامج المطو 
 اختبار التحمل.  

تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 51العام 

ما لم يكن بها كمصروف عند تكبدها،  عترافاإل
مباشرة إلى تجهيز الموقع من الممكن نسبة النفقات 

للعمل بالطريقة التي تريدها اإلدارة  لكترونياإل
الواردة  عترافير اإلمعاي لكترونيويحقق الموقع اإل

 .من هذا المعيار 114و 33في الفقرة 
 تطوير التصميم الجرافيكي

  تصميم مظهر )تخطيط وألوان( صفحات
 .لكترونيالموقع اإل

بها كمصروف عند تكبدها، ما لم يكن  عترافاإل
من الممكن نسبة النفقات مباشرة إلى تجهيز الموقع 

ا اإلدارة للعمل بالطريقة التي تريده لكترونياإل
الواردة  عترافمعايير اإل لكترونيويحقق الموقع اإل

 من هذا المعيار. 113و 33في الفقرة 
 تطوير المحتوى 

  إنشاء وشراء وا عداد )مثال، عمل الروابط
وتحديد المرفقات( وتحميل المعلومات النصية 

قبل انجاز  لكترونيأو الرسومية على الموقع اإل
ثلة على المحتوي تطوير الموقع. وتشمل األم

المعلومات حول المنشأة أو الخدمات أو 
المنتجات والمواضيع التي يصل إليها 

 المشتركون. 

للفقرة  وفقا  بها كمصروف عند تكبدها  عترافاإل
)ج( من هذا المعيار بمقدار تطوير المحتوى 61

للترويج لخدمات ومنتجات المنشأة والدعاية لها 
 ت(. )مثال، الصور الرقمية للمنتجا

 
بها كمصروف عند تكبدها،  عترافاإلخالفا لذلك، 

ما لم يكن من الممكن نسبة النفقات مباشرة إلى 
للعمل بالطريقة التي  لكترونيتجهيز الموقع اإل

                                                
أو تعوفير معلومعات  خصيصا وأساسيا للتعرويج لمنتجاتهعا وخعدماتها والدعايعة لهعايتم االعتراف بكافة النفقات لتطوير الموقع االلكتروني  4

 من هذا المعيار.  66إلى الجمهور العام فيما يخص منتجات وخدمات المنشأة كمصروف عند تكبدها وفقا للفقرة 
 .  4حظة الهامشية انظر المال   3
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معايير  لكترونيتريدها اإلدارة ويحقق الموقع اإل
من هذا  111و 33الواردة في الفقرة  عترافاإل

 المعيار.

 التشغيل
  م الجرافيكي ومراجعة المحتوى؛ و تطوير الرسو 
 إضافة وظائف وسمات ومحتوى جديدة؛ و 
 لدى محركات  لكترونيتسجيل الموقع اإل

 البحث؛ و
 دعم البيانات؛ و 
  الوصول؛ و إمكانيةمراجعة امن 
  لكترونيالموقع اإل إستخدامتحليل. 

تقييم ما إذا كان يلبي تعريف األصل غير الملموس 
من هذا  33د في الفقرة المحد عترافومعايير اإل

بالنفقات في  عترافالمعيار، وفي تلك الحالة يتم اإل
 . لكترونيالقيمة المسجلة ألصل الموقع اإل

 أخرى 
  نفقات البيع والنفقات اإلدارية والنفقات العامة

غير المباشرة األخرى ما لم يكن من الممكن 
نسبة النفقات مباشرة إلى تجهيز الموقع 

 مل بالطريقة التي تريدها اإلدارة؛ للع لكترونياإل
  العيوب المحددة بوضوح وعجز التشغيل األولي

 لألداء لكترونيالمتكبد قبل تحقيق الموقع اإل
 المخطط له )مثال، اختبار التشغيل الخاطئ(

للفقرة  وفقا  بها كمصروف عند تكبدها  عترافاإل
 من هذا المعيار  64-63
 

 

                                                
 .   4نظر المالحظة الهامشية أ  1
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 43مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 12دولي مقارنة مع معيار المحاسبة ال
 

بشكل أساسي إلى معيار  "األصول غير الملموسة" 45يستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
واالختالفات الرئيسية بين (. 3333ديسمبر  45)كما في  "األصول غير الملموسة" 43المحاسبة الدولي 

 المعيارين هي كما يلي: 
  من النطاق للصالحيات والحقوق  إستثناء 45يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور أو ما يكافئها.

  43اإلرشادات الواردة في تفسير لجنة لتفسيرات  45يدمج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمحاسبة " كإرشادات تطبيق لتوضيح مبادئ الكترونيتكاليف الموقع اإل –"األصول غير الملموسة 

 ذات العالقة.

  بأصول اإلرث غير  عترافأو يحظر اإل 45معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ال يقتضي
بمتطلبات  لتزامالملموسة. ويتعين على المنشأة التي تعترف بأصول اإلرث غير الملموسة اإل

بها ويمكن،  عترافالتي تم اإل ةاإلفصاح في هذا المعيار فيما يتعلق بأصول اإلرث غير الملموس
بالمتطلبات األخرى في هذا المعيار بالنسبة ألصول اإلرث غير  لتزامولكن ليس مطلوبا، اإل

 على مثل هذه اإلرشادات.  43الملموسة. وال يحتوي معيار المحاسبة الدولي 

  رشادات  43يحتوي معيار المحاسبة الدولي هرة واألصول غير الملموسة حول الشعلى متطلبات وا 
مثل هذه  45وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام األعمال.  إندماجمشتراة في ال

 اإلرشادات.

  على إرشادات حول األصول غير الملموسة المشتراة عن طريق  43يحتوي معيار المحاسبة الدولي
هذه  45من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  15-13منحة حكومية. وتعدل الفقرات 

اإلرشادات ليشير إلى األصول غير الملموسة المشتراة من خالل معامالت غير تبادلية. وينص 
نه عند شراء األصل غير الملموس عن طريق أعلى  45معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 معاملة غير تبادلية، تكون التكلفة عي قيمته العادلة كما في تاريخ شرائه. 

 إرشادات حول عمليات تبادل األصول في معاملة تبادل تفتقر  43حاسبة الدولي يوفر معيار الم
 مثل هذه اإلرشادات.  45إلى الجوهر التجاري. وال يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  لتعالج بصورة أفضل ظروف القطاع العام.  43تم تعديل األمثلة الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 مصطلحات مختلفة، في حاالت معينة، عن  45م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يستخد
مصطلحات "اإليراد" و"بيان األداء  إستخدام. وأكثر األمثلة أهمية هي 43معيار المحاسبة الدولي 

و الخدمة" و"الفائض أ إمكانياتية المستقبلية أو قتصادالمالي" و"الفائض أو العجز" و"المنافع اإل
العجز المتراكم" و"التشغيل" و"الحقوق من الترتيبات الملزمة )بما فيها الحقوق من العقود أو الحقوق 

حقوق الملكية" في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  القانونية األخرى(" و"صافي األصول/
لدخل الشامل" هي "الدخل" و"بيان ا 43. والمصطلحات المقابلة في معيار المحاسبة الدولي 45

ية المستقبلية" و"األرباح المستبقاة" "واألعمال" و"الحقوق قتصادو"الربح أو الخسارة" و"المنافع اإل
 التعاقدية أو الحقوق القانونية األخرى" و"حقوق الملكية". 
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 تقديم الخدمات: المانح إمتيازترتيبات  

 

 شكر وتقدير

وقد تم أخذ هذا تقديم الخدمات.  إمتياز في ترتيبلمانح فيما يخص اة يمتطلبات المحاسبالهذا المعيار  يوضح
لجنة تفسيرات المعايير الدولية  ي وضعتهالذ تقديم الخدمات" إمتياز"ترتيبات  93من التفسير  المعيار وتعديله

ة يمتطلبات المحاسبالعلى  93التفسير  وينصمعايير المحاسبة الدولية.  مجلسونشره  التقارير المالية إلعداد
"ترتيبات  31تقديم الخدمات. وكذلك يتضمن هذا المعيار مقتطفات من التفسير  إمتياز في ترتيبللمشّغل 
ونشره من قبل مجلس التفسيرات الدائمة لجنة قبل الذي تم اياغته من  ات"فااحتقديم الخدمات: اإل إمتياز

 اإلادار ضمن هذا 31والتفسير  93المقتطفات الواردة في التفسير تم دمجمعايير المحاسبة الدولية. 
 بتاريح منالدولي للمحاسبين  تحادمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع لإلب الخاص

 مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 نحتقديم الخدمات: الما إمتيازترتيبات  

 معيارالتاريخ 
 

التي تم إادارها  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتعديالت ناتجة عن  تحتوي هذه النسخة على
 .3190يناير  91حتى 

 

في  تقديم الخدمات: المانح" إمتياز"ترتيبات  93معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إادار 
 .3199أكتوبر 

 

 



 

 93 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9019 

 3122أكتوبر 
 23ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي
 " تقديم الخدمات: المانح إمتيازترتيبات  " 
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 على "المانح :تقديم الخدمات إمتيازترتيبات " 93 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يحتوي
معيار المحاسبة الدولي في . يجب قراءة بنفس التأثير والمرجعيةالفقرات  وتتمتع جميع. 97-9 الفقرات

معايير المحاسبة الدولية في القطاع مقدمة و اتستنتاجاإلفي سياق الهدف منه وأساس  93 القطاع العام
التغيرات في التقديرات  ،"السياسات المحاسبية 9 اسبة الدولي في القطاع العاممعيار المح ويوفر. العام

 . ةالاريح اترشادوتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإل ختيارإلأساسًا  المحاسبية واألخطاء"
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 الهدف
 الذي يكونتقديم الخدمات من قبل المانح،  إمتيازيهدف هذا المعيار إلى واف محاسبة ترتيبات  .9

 منشأة قطاع عام.عبارة عن 

 ( 3–2تطبيقالفقرات  أنظرالنطاق )
أساس االستحقاق المحاسبي تطبيق  وفقالتي تعّد وتعرض البيانات المالية  2على المنشأة يجب .3

  تقديم الخدمات. إمتيازمحاسبة ترتيبات  فيهذا المعيار 

 األعمال الحكومية. مشاريع إستثناءينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام ب .2

الاادرة عن مجلس معايير المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تّوضح  .0
األعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية إلعداد  مشاريعالمحاسبة الدولية في القطاع العام أن 

األعمال  مشاريعريف تم تعقد التقارير المالية الاادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. و 
 . "عرض البيانات المالية" 9الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 العالقةتتضمن الترتيبات الواقعة ضمن نطاق هذا المعيار تزويد المشّغل للخدمات العامة ذات  .1
 تقديم الخدمات بالنيابة عن المانح.  إمتيازبأال 

خدمات  تقديمالتي ال تتضمن  الترتيبات طاق هذا المعيار هي تلكالترتيبات الواقعة خارج نإن  .2
ال يتم السيطرة على األال من قبل  عندماتتضمن عناار الخدمة واإلدارة التي ترتيبات العامة و 

 المانح )على سبيل المثال، االستعانة بماادر خارجية، عقود الخدمة، الخاخاة(.

ات حول محاسبة ترتيبات رشادلمشّغلين )ُيمكن ايجاد اإلال يحدد هذا المعيار المحاسبة من قبل ا .7
 الذي يتناول الوطنيالمحاسبة الدولي أو  معيارتقديم الخدمات من قبل المشّغل في  إمتياز

 تقديم الخدمات(.  إمتيازترتيبات 

 (4 – 2تطبيقالفقرات  أنظر) التعريفات
 -ددة أدناه:المعاني المحبُتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .8

ألغراض هذا المعيار، يصف العقود والترتيبات  (Binding arrangement) الترتيب الملزم
لتزامو  ا  حقوق تمنحاألخرى التي   عقد. شكلكما لو كانت على  ألطرافهاات مماثلة ا 

 إمتيازألغراض هذا المعيار، هو المنشأة التي تمنح الحق باستخدام أصل  Grantor)) المانح
 لخدمات إلى المشّغل. تقديم ا

                                                           

 عيار بالمانح.ُيشار إلى المنشأة ألغراض هذا الم 9 
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تقديم  إمتياز أصلهو المنشأة التي تستخدم  ألغراض هذا المعيار، (Operator) المشّغل
 خدمات عامة خاضعة لسيطرة المانح على األصل. لتقديمالخدمات 

هو ترتيب ملزم بين  (Service concession arrangement) تقديم الخدمات إمتيازترتيب 
 -:المانح والمشّغل

خدمات عامة بالنيابة عن المانح  لتقديمتقديم الخدمات  إمتيازالمشّغل أصل  فيه خدميست (أ)
 محددة؛ و زمنية لفترة

 تقديم الخدمات. إمتيازخدماته خالل فترة ترتيب  عنالمشّغل  يتم فيه تعويض (ب)

 لتقديمهو األصل المستخدم  (Service concession asset) تقديم الخدمات إمتيازأصل 
 :الذي تقديم الخدمات إمتيازعامة في ترتيب الخدمات ال

 المشّغل: يقدمه (أ)

 أو استمالكه من طرف ثالث؛ أو  تطويرهيقوم المشّغل بإنشائه أو و  (9)

 لمشّغل؛ أو دى اأصل قائم ل يكون (3)

 المانح: يقدمه (ب)

 لمانح؛ أودى اأصل قائم لويكون  (9)

 لمانح. دى امطّورة من أصل قائم ل يكون نسخة (3)

هذا المعيار  ضمنّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى ُتستخدم المصطلحات المع
 المنشورة المعرّفةقائمة المصطلحات في  كما تردفي تلك المعايير،  الذي يكون لهاالمعنى  بنفس

 بشكل منفصل. 
 

 (25-5تطبيقالفقرات  أنظر) هتقديم الخدمات وقياس إمتيازأصل ب عترافاإل
المشّغل وبالتطوير الحاصل على األصل القائم  يقدمهباألصل الذي  عترافاإل ينبغي على المانح .9

 تقديم الخدمات وذلك في حال: إمتيازالخاص بالمانح على أنه أصل 

لى من  (أ) يسيطر المانح أو ينّظم الخدمات التي ينبغي على المشّغل توفيرها مع األصل وا 
 سعر؛ وبأي ينبغي أن يّوفرها و 

على أي حصة  –نتفاعي أو غير ذلكاال حق الالل الملكية أو من خ –يسيطر المانح  (ب)
 نهاية مدة الترتيب.  فيمتبقية هامة في األصل وذلك 

تقديم الخدمات طوال عمره االنتاجي  إمتيازي ترتيب فمستخدم الصل األينطبق هذا المعيار على  .21
 أ(. )9( في حال تم استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة أصل ذو "مدة مكتملة")



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9011 

)أو الفقرة  9للفقرة  وفقا  تقديم الخدمات المعترف به  إمتيازأصل  مبدئياالمانح  أن يقيسينبغي  .22
 . 23ما ٌذكر في الفقرة  إستثناءب ،( بقيمته العادلةبالنسبة ألصل ذي "مدة مكتملة" 21

( )ب9)أ( و9األصل القائم الخاص بالمانح الشروط المنصوص عليها في الفقرة  عندما يستوفي .23
(، ينبغي على المانح إعادة تصنيف ذلك األصل بالنسبة ألصل ذي "مدة مكتملة" 21)أو الفقرة 

تقديم الخدمات  إمتيازمحاسبة أصل كما ينبغي تقديم الخدمات.  إمتيازالقائم على أنه أصل 
 والمصانع"الممتلكات  21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  الُمعاد تصنيفه 

حسبما ، ملموسة"ال"األصول غير  22أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عدات"والم
 . مناسبا  يكون 

على  ،المبدئي أو إعادة التصنيف عترافبعد اإل ،تقديم الخدمات إمتيازينبغي محاسبة أصول  .22
أو  21صنف منفصل من األصول بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  اأنه
 .مناسبا  حسبما يكون ، 22

 (51– 23تطبيق الفقرات  أنظر) هاات وقياسلتزاماإل ب عترافاإل
 21)أو الفقرة  9للفقرة  وفقا  تقديم الخدمات  إمتيازينبغي على المانح حيثما يعترف بأصل  .24

 تزامل. وينبغي أن ال يعترف المانح باإل لتزامأيضا باإل  عتراف(، اإلبالنسبة ألصل ذي "مدة مكتملة"
تقديم الخدمات  إمتيازعندما تتم إعادة تصنيف األصل القائم الخاص بالمانح على أنه أصل 

كما هو مذكور في  إضافيا   اهتماما  فيها المشّغل  يوليالحاالت التي  إستثناءب، 23للفقرة  وفقا  
 . 25الفقرة 

تقديم  إمتيازأصل  س بهبنفس المبلغ الذي يقا 24للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزامينبغي قياس اإل  .25
)على سبيل المثال،  بمقدار أي عوض نقدي آخر، والذي يتم تعديله 22للفقرة  وفقا  الخدمات 

 لى المانح. إنقد( من المانح إلى المشّغل أو من المشّغل 

المتبادل بين المانح والمشّغل. ويتم  العوض النقديالمعترف به على طبيعة  لتزامتعتمد طبيعة اإل .92
من المانح إلى المشّغل من خالل الرجوع إلى شروط الترتيب  المقدم العوض النقديبيعة تحديد ط
لى الملزم و   . د، إن كان مالئماً قانون العقا 

 -، بأي مما يلي:عن األالالمشّغل  أن يعوضُيمكن للمانح ، تقديم الخدمات إمتيازمقابل أال  .97

 (؛"المالي لتزاماإل"تقديم دفعات إلى المشّغل )نموذج  (أ)

 ( مثل؛"للمشّغل معين منح حق"تعويضه من خالل طرق أخرى )نموذج  (ب)

تقديم  إمتياز ألال مستخدمين آخرينمن  إيراداتالحق بكسب  المشغلإعطاء  (9)
 الخدمات؛ أو
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الستخدامه الخاص  لإليراداتمنح المشّغل امكانية الواول إلى أال آخر مّولد  (3)
تم استخدام بقية المستشفى )على سبيل المثال، جنا  خاص من مستشفى حيث أنه ي

أو مرفق خاص الاطفاف  من الجمهور العاممن قبل المانح لمعالجة المرضى 
 مجاور لمنشأة عامة(. السيارات 

 ("43تطبيق  – 21تطبيق "الفقرات  أنظر) المالي لتزامنموذج اإل  

آخر إلى غير مشروط بالدفع نقدا  أو بأي أصل مالي  إلتزامعند تمتعه ب على المانح،ينبغي  .28
تقديم الخدمات، محاسبة  إمتيازأصل  تحسينأو استمالك أو  تطويرأو  إنشاءالمشّغل مقابل 

 مالي.  إلتزامعلى أنه  24للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزاماإل 

 غير مشروط بالدفع نقدًا في حال ضمانه للمشّغل بدفع: إلتزامالمانح  يترتب على .91

 ؛ أوقابلة للتحديدمبالغ محددة أو  (أ)

المشّغل من مستخدمي الخدمات العامة وأي  يستلمهالنقص، إن وجد، بين المبالغ التي ا (ب)
ن كان91مشار إليها في الفقرة  قابلة للتحديدمبالغ محددة أو  متوقف الدفع  )أ(، حتى وا 

تتعلق  لمتطلبات محددةتقديم الخدمات  إمتيازأال  استيفاءالمشّغل  أن يضمن على
 أو الكفاءة. بالجودة 

ومتطلبات  "األدوات المالية: العرض" 38بق كل من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ينط .31
"األدوات المالية:  31الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافإلغاء اإل

 "اتفااح"األدوات المالية: اإل 91معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام و  والقياس" عترافاإل
هذا المعيار  ينص فيها الحاالت التي إستثناءب 90المالي المعترف به بموجب الفقرة  لتزامعلى اإل
رشادو متطلبات على   . ات معينةا 

تخفيض في كلمشّغل ومحاسبتها بناء  على جوهرها للمانح تخصيص الدفعات عى اينبغي  .32
 يقدمهابل الخدمات التي رسوم مقاو تمويل ومصاريف ، 24للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزاماإل 

 المشّغل.

المشّغل في  يقدمهاالتمويل والرسوم المدفوعة مقابل الخدمات التي  مصاريفينبغي محاسبة  .33
 على اعتبار أنها تكاليف.  32للفقرة  وفقا  تقديم الخدمات المحددة  إمتيازترتيب 

بالرجوع إلى القيم من المانح إلى المشّغل المسددة الدفعات في خدمة الينبغي تخصيص عناصر  .32
تقديم الخدمات والخدمات ذات الصلة عندما تكون عناصر الخدمة  إمتيازألصل النسبية العادلة 
تقديم الخدمات قابلة للتحديد بشكل منفصل. أما عندما تكون غير  إمتيازترتيب  فيواألصل 

من المانح  دةالمسدالدفعات في خدمة الحينها يتم تحديد عناصر  ،قابلة للتحديد بشكل منفصل
 التقدير.   أساليبإلى المشّغل باستخدام 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9017 

 ( "49تطبيق  – 41تطبيق "الفقرات  أنظرالمشّغل ) معين إلىنموذج منح حق 
غير مشروط بالدفع نقدا  أو بأي أصل مالي آخر إلى  إلتزامعند تمتعه ب على المانح،ينبغي  .34

وعند منحه  تقديم الخدمات، إمتياز أصل تحسينأو استمالك أو  تطويرأو  إنشاءالمشّغل مقابل 
محاسبة  المشغل حق كسب اإليرادات من مستخدمين آخرين أو أصل آخر مولد لإليرادات،

الناتجة عن  اإليراداتعلى أنه الجزء غير المكتسب من  24للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزاماإل 
 تبادل األصول بين المانح والمشّغل.

باالعتماد  34للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزاموتخفيض اإل  اإليراداتب عترافلمانح اإلعلى اينبغي  .35
 تقديم الخدمات.  إمتيازي لترتيب قتصادعلى الجوهر اإل

لمشّغل مقابل بتعويض االمانح  قياميتم النظر في التبادل على أنه معاملة مّولدة لإليرادات عند  .32
ل منحه الحق بكسب اإليرادات من الخدمات من خال ومقابل تقديمتقديم الخدمات  إمتيازأال 

تقديم الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات. وال يعترف  إمتيازال أل المستخدمين اآلخرين
 نافذيكون المانح باإليرادات الناتجة عن التبادل على الفور وذلك ألن الحق الذي ُيمنح للمشّغل 

ألي معين  إلتزامب عترافيتم اإل ،ذلك من بدالو تقديم الخدمات.  إمتيازترتيب  مدةطوال  المفعول
ي لترتيب قتاادباإليرادات بناًء على الجوهر اإل عترافيتم اإلو كتسب بعد. يُ جزء من اإليرادات لم 

 باإليرادات.    عترافاإل عند لتزاماإل ويتم تخفيضتقديم الخدمات،  إمتياز

 ( "51تطبيق "الفقرة  أنظرتقسيم الترتيب )
تقديم الخدمات  إمتيازأصل  تحسينأو استمالك أو  تطويرأو  إنشاءقابل في حال دفع المانح م .31

للمشّغل، يصبح  معين من خالل منح حق وبشكل جزئيمالي  إلتزام تكبدمن خالل  بشكل جزئي
. وينبغي أن يكون 24للفقرة  وفقا  على حدا  لتزاممن الضروري محاسبة كل جزء من إجمالي اإل 

 .25هو المبلغ ذاته المحدد في الفقرة  لتزامجمالي اإل المبلغ المعترف به مبدئيا  إل

 – 28للفقرات  وفقا   31المشار إليه في الفقرة  لتزامينبغي على المانح محاسبة كل جزء من اإل  .38
33. 

تطبيق  – 52تطبيق "الفقرات  أنظرات واألصول المحتملة )لتزامواإل  والتعهداتات لتزاماإل 
54") 
ات واألصول المحتملة األخرى الناتجة لتزامواإل  والتعهداتات لتزامينبغي على المانح محاسبة اإل  .39

 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  تقديم الخدمات  إمتيازعن ترتيب 
و  38في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي ومعايير ات واألصول المحتملة"لتزام"المخصصات، اإل 

 . 21 و 39
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 ("34تطبيق  – 55تطبيق "الفقرات  أنظرخرى )األيرادات اإل
ما تم  إستثناءب ،تقديم الخدمات إمتيازينبغي على المانح محاسبة اإليرادات الناتجة عن ترتيب  .21

 منيرادات اإل" 9لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  ، 33 – 34تحديده في الفقرات 
 ".يةمعامالت التبادلال

 ("31تطبيق  – 35تطبيق "لفقرات ا أنظر) فصا العرض واإل
 .2لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  ينبغي على المانح عرض المعلومات  .22

في  المناسبةات فصاحتقديم الخدمات أثناء تحديد اإل إمتيازينبغي مراعاة جميع جوانب ترتيب  .23
 إمتيازالمتعلقة بترتيبات  عن المعلومات التالية فصا االيضاحات.  كما وينبغي على المانح اإل

 :إلعداد التقاريرتقديم الخدمات في كل فترة 

 لترتيب؛ اوصف  (أ)

وتوقيت وتأكيد على مبلغ تؤثر  يمكن أنمصطلحات هامة خاصة بالترتيبات والتي  (ب)
وتواريخ إعادة التسعير  مدة االمتيازالتدفقات النقدية المستقبلية )على سبيل المثال، 

 (؛التفاوضيد إعادة التسعير أو إعادة واألساس المعتمد في تحد

حسبما يكون )على سبيل المثال، الكمية أو الفترة الزمنية أو مقدار،  يونطاق ما يلطبيعة  (ج)
 (:مناسبا  

 حقوق استخدام أصول محددة؛  (9)

 تقديم الخدمات؛  إمتيازالمشّغل خدمات معينة ذات صلة بترتيب  يقدمحقوق توقع أن  (3)
المعترف بها على أنها أصول خالل فترة إعداد التقارير،  تقديم الخدمات إمتيازأصول  (9)

ومن ضمنها األصول القائمة الخاصة بالمانح والمعاد تصنيفها على أنها أصول 
 تقديم الخدمات. إمتياز

 تقديم الخدمات؛ إمتيازحقوق استالم أصول معينة في نهاية ترتيب  (0)
 خيارات التجديد واإلنهاء؛ (1)
لتزامحقوق و  (2) تقديم  إمتيازبيل المثال، فحص رئيسي ألصول ات أخرى )على سا 

 و الخدمات(؛
تقديم الخدمات أو أصول  إمتيازات لمنح المشّغل امكانية الوصول إلى أصول إلتزام (7)

 أخرى مّولدة لإليرادات؛ 
 تغيرات على الترتيب الحاصل خالل فترة إعداد التقارير. (د)

متياز تقديم مهم الدي لكل ترتيب بشكل فر  93للفقرة  وفقاً ات المطلوبة فااحيتم توفير اإل .99
تقديم الخدمات. والانف هو مجموعة  إمتياز اتمن ترتيبانف لكل  إجماليالخدمات أو بشكل 

)على سبيل المثال، مشابهة تقديم الخدمات التي تتضمن خدمات ذات طبيعة  إمتيازترتيبات 
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انف أال  حسب  فاااإل ويأتيتااالت أو خدمات معالجة المياه(. إلتحايل الرسوم أو ا
انف حسب  فاا بخاوص اإل 99تقديم الخدمات إضافة إلى ما هو مطلوب في الفقرة  إمتياز

، يمكن جمع الجسر الذي ُيفرض على عبوره 99األال. على سبيل المثال، ألغراض الفقرة 
يمكن جمع ذلك الجسر مع طرق أخرى من  ،رسوم معينة مع جسور أخرى. وألغراض هذه الفقرة

 اته. النوع ذ

 ("12تطبيق  –38تطبيق "الفقرات  أنظر) نتقالاإل 
ات واإليرادات لتزامتقديم الخدمات واإل  إمتيازينبغي على المانح الذي سبق وأن اعترف بأصول  .24

رجعي بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي  بأثرتطبيق هذا المعيار ذات العالقة والتكاليف 
 .سبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء""السياسات المحا 2في القطاع العام 

ات لتزامتقديم الخدمات واإل  إمتيازينبغي على المانح الذي لم يسبق وأن اعترف بأصول  .25
 :إماالقيام  ذات العالقة واإليرادات والتكاليف

 ؛ أو 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل وفقا  رجعي  بأثرتطبيق هذا المعيار  (أ)

في بها  عترافواإل العالقةات ذات لتزامتقديم الخدمات واإل  إمتيازيار قياس أصول اخت (ب)
 بداية أقرب فترة يتم فيها عرض معلومات مقارنة في البيانات المالية.

ات ذات الصلة بقياس فصاحعنه وعن اإل فصا ينبغي على المانح عند قيامه بهذا االختيار اإل
 ات.لتزامتلك األصول واإل 

 نفاذتاريخ ال
التي لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات على اينبغي على المنشاة تطبيق هذا المعيار  .23

. وُيحّبذ التطبيق المبكر. وفي حال طبّقت المنشأة هذا المعيار 3124يناير  2أو بعد تبدأ في 
لدولي معيار المحاسبة ا وأن تطبقعن ذلك  أن تفصح فعليها، 3124يناير  2تبدأ قبل  لفترة

عقود " 22ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "قتراض"تكاليف اإل 5في القطاع العام 
 في الوقت ذاته.  22و 39و 21في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي ومعايير اإليجار"

عند تبني المنشأة أساس االستحقاق المحاسبي كما هو معّرف في معايير  ،ينطبق هذا المعيار .97
التي تغطي  بة الدولية في القطاع العام، على البيانات المالية السنوية الخااة بالمنشأةالمحاس

 أو بعد تاريخ التبني.  الفترات التي تبدأ في
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 "أ"الملحق 
 ات التطبيقإرشاد

 .93يشكل هذا الملحق جزء ال يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 ( 1 –3الفقرات  أنظرالنطاق )
إلعداد الدولية  ات المعاييرللجنة تفسير التابع  93ُيفترض بهذا المعيار أن "يشابه" التفسير 9 تطبيق

( والذي ينص على المتطلبات 93)التفسير تقديم الخدمات" إمتياز"ترتيبات  التقارير المالية
تقديم الخدمات. ولتحقيق ذلك، يكون  إمتيازالمحاسبية لمشّغل القطاع الخاص في ترتيب 

ات القابلة رشادباألال والماطلحات على اتساق مع اإل عترافالنطاق ومبادئ اإل
. لكن ألن هذا المعيار يتعامل مع القضايا المحاسبية الخااة 93للتطبيق في التفسير

 من وجهة نظر المانح، كما يلي: 93بالمانح، فإنه يعالج األمور المشار إليها في التفسير
مالي عندما ُيفرض عليه تقديم سلسلة من الدفعات إلى ال لتزاميعترف المانح باإل (أ)

تقديم الخدمات )على سبيل المثال، بعد ان يتم  إمتيازالمشّغل مقابل تقديم أال 
إنشائه او تطويره أو استمالكه أو تحسينه(. يعترف المشّغل، لدى استخدامه 

من  31و 90و 93لمتطلبات القياس الموضّحة في هذا المعيار بموجب الفقرات 
ستمالك والتحسين إل، باإليرادات الناتجة عن اإلنشاء والتطوير وا93التفسير 

 93من التفسير 8بموجب الفقرة والخدمات التشغيلية التي يوفرها. يقوم المشّغل 
 وماانع باألال الذي يحتفظ به ويعترف به على أنه ممتلكات عترافبإلغاء اإل

 خدمات. تقديم ال إمتيازترتيب  إبرامومعدات قبل 

عند منحه المشّغل الحق بكسب اإليرادات من مستخدمين  لتزاميعترف المانح باإل (ب)
تقديم الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات. ويعترف  إمتيازآخرين ألال 

 .    93من التفسير  32المشّغل باألال غير الملموس بموجب الفقرة 

السيطرة  لم يعد يملكوالذي ه باألال الذي يمنحه للمشّغل إعترافيلغي المانح   (ج)
لتزامبأال و  93من التفسير  37بموجب الفقرة  عليه. ويعترف المشّغل معين  ا 

 ات يتحملها في مبادلة األال.إلتزامفيما يخص أي 
األال ذو  إستثناءمن هذا المعيار الشروط التي يندرج بموجبها األال، ب 1تحدد الفقرة  3 تطبيق

من هذا المعيار الشرط الذي  91ر. وتوضح الفقرة المدة المكتملة، ضمن نطاق هذا المعيا
 تندرج بموجبه األاول مكتملة المدة ضمن نطاق هذا المعيار. 

 (8الفقرة  أنظرالتعريفات )
تقديم الخدمات. وفيما يلي الخاائص المشتركة لترتيب  إمتيازترتيب  8تعّرف الفقرة  9 تطبيق

  تقديم الخدمات: إمتياز
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 ع عام؛ المانح هو عبارة عن منشأة قطا (أ)

تقديم الخدمات  إمتيازعن جزء على األقل من إدارة أال  يكون المشّغل مسؤوالً  (ب)
 بالنيابة عن المانح؛ والخدمات ذات العالقة وال يتارف فقط بافته وكيالً 

يحدد الترتيب األسعار المبدئية التي سيفرضها المشّغل وينّظم كذلك تغيرات  (ج)
 خدمات؛تقديم ال إمتيازاألسعار خالل مدة ترتيب 

تقديم الخدمات إلى المانح في وضع  إمتيازيكون المشّغل ملزمًا بتسليم أال  (د)
معين في نهاية مدة الترتيب، مقابل عوض نقدي ضئيل أو غير متزايد وبغض 

 و ؛مبدئياً النظر عن الطرف الذي قام بتمويله 

ديل األداء وآليات تع معاييريخضع هذا الترتيب للترتيب الملزم الذي يوضح ( هـ)
 األسعار وترتيبات فّض النزاعات.

تقديم الخدمات. ومن األمثلة على ذلك: الطرق والجسور  إمتيازأال  8تعّرف الفقرة  0 تطبيق
مدادات الطاقة وشبكات  واألنفاق والسجون والمستشفيات والمطارات ومرافق توزيع المياه وا 

متداولة ملموسة  راالتاال والتجهيزات الدائمة للجيش والعمليات األخرى وأاول أخرى غي
 أو غير ملموسة ُتستخدم ألغراض إدارية في تقديم الخدمات العامة.  

 (22 –9الفقرات  أنظرتقديم الخدمات ) إمتيازوالقياس المبدئي ألصل  عترافاإل
 تقديم الخدمات إمتيازبأال  عترافاإل

)أو  1للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازبأال  عترافيعتمد تقييم ما إذا كان ينبغي اإل 1 تطبيق
بالنسبة ألال ذي "مدة مكتملة"( على أساس جميع الحقائق والظروف الخااة  91الفقرة 

 بالترتيب. 
)أ( ترتيبًا ملزما أو غير ذلك )كأن 1قد تكون السيطرة أو التنظيم المشار إليه في الفقرة  2 تطبيق

في تكون من خالل منظم طرف ثالث الذي  يقوم بتنظيم المنشآت األخرى التي تعمل 
المجال أو القطاع ذاته الذي يعمل به المانح(، ويشمل الحاالت التي يشتري فيها المانح 
جميع المخرجات باإلضافة إلى المخرجات التي يتم شراء جزء منها أو جميعها من قبل 

أو تنظيم واول اآلخرين إلى منافع أال ما  إستثناءمستخدمين آخرين. وتعد القدرة على 
طرة بحيث أنه يميز أاول المنشأة عن السلع العامة التي يمكن لجميع عنارًا هامًا للسي

المنشآت الحاول عليها واالستفادة منها. ينص الترتيب الملزم على األسعار المبدئية التي 
تقديم  إمتيازسيتم فرضها من قبل المشّغل كما ينّظم تعديالت األسعار خالل مدة ترتيب 

)أ( فيما يخص السيطرة المتعلقة 1كور في الفقرة الخدمات. يحقق األال الشرط المذ
ينبغي للمشّغل تقديم الخدمات لهم، عندما ينقل الترتيب الملزم حق السيطرة  نبأولئك الذي

 تقديم الخدمات إلى المانح.  إمتيازعلى استخدام أال 
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 )أ(، ليس من الضروري أن يمتلك المانح سيطرة كاملة على السعر: يكفي1ألغراض الفقرة  7 تطبيق
أن يتم ضبط السعر من قبل المانح أو بواسطة ترتيب ملزم أو منظم طرف ثالث ينظم 
المنشآت األخرى التي تعمل في نفس المجال أو القطاع )على سبيل المثال، مستشفيات أو 

 الحد تعيين مدارس أو جامعات( الذي يعمل به المانح )على سبيل المثال، من خالل آلية
نطبق على جوهر االتفاقية، ويتم تجاهل الخاائص غير األعلى(. غير أن الشرط ي

الجوهرية كالحد األعلى الذي ينطبق فقط على الحاالت بعيدة االحتمال. وعلى نحو 
معاكس، إذا منح الترتيب على سبيل المثال المشّغل حرية تحديد األسعار لكن مع إعادة 

المشّغل ويتم استيفاء عنار األربا  الزائدة إلى المانح، حينها يتم تحديد سقف عائدات 
 السعر في اختبار السيطرة.   

تمتلك العديد من الحكومات السلطة لتنظيم سلوك المنشآت التي تعمل في قطاعات معينة  8 تطبيق
إما بشكل مباشر أو من خالل وكاالت يتم إنشائها بشكل محدد. وألغراض  قتاادمن اإل
نة أعاله ال تشّكل سيطرة. وفي هذا )أ(، فإن السلطات التنظيمية الواسعة المبي1الفقرة 

المعيار، ينبغي تطبيق ماطلح "تنظيم" فقط في سياق الشروط والبنود المحددة لترتيب 
تقديم الخدمات. على سبيل المثال، قد يحدد منّظم خدمات السكك الحديدية النسب  إمتياز

انوني في التي تنطبق على اناعة السكك الحديدية ككل. وباالعتماد على اإلطار الق
تقديم  إمتيازاختااص معين، فقد تكون تلك النسب ضمنية في ترتيب ملزم يحكم ترتيب 

الخدمات الذي يتضمن بندًا يخّص النقل بواسطة السكك الحديدية أو قد يتم اإلشارة إليها 
 إمتيازبشكل محدد في ذلك الترتيب. غير أنه في كال الحالتين ُتستمد السيطرة على أال 

دمات إما من العقد أو من ترتيب ملزم مشابه أو من قانون معّين قابل للتطبيق تقديم الخ
على خدمات السكك الحديدية وليس من واقع أن المانح هو عبارة عن منشأة قطاع عام 

 ذات الة بمنّظم خدمات السكك الحديدية.   

ينبغي أن )ب(، فإن سيطرة المانح على أي من الحاص المتبقية الهامة 1ألغراض الفقرة  1 تطبيق
تقيد قدرة المشّغل العملية على بيع أو رهن األال وأن تعطي المانح حقا مستمرا 

تقديم الخدمات. إن الحاة المتبقية في األال هي  إمتيازلالستخدام طوال مدة ترتيب 
القيمة الحالية المتوقعة لألال كما لو أنه كان بالعمر والوضع المتوقعين في نهاية مدة 

 قديم الخدمات. ت إمتيازترتيب 
ينبغي تمييز السيطرة عن اإلدارة. وفي حال حافظ المانح على درجة السيطرة المناوص  91 تطبيق

)أ( وعلى أي من الحاص المتبقية الهامة في األال، فحينها يتولى 1عليها في الفقرة 
على الرغم من أنه في العديد من الحاالت  –المشّغل فقط إدارة األال بالنيابة عن المانح

 بحرية تارف واسعة في اإلدارة. يتمتع
)ب( متى يتم السيطرة على األال، بما 1)أ( و1تحدد الشروط المذكورة في كال الفقرتين  99 تطبيق

ي. على قتاادفي ذلك أي عمليات استبدال مطلوبة، من قبل المانح على مدى عمره اإل
رتيب ستبدال جزء من األال خالل مدة التإسبيل المثال، إذا كان يتوجب على المشّغل 

)على سبيل المثال، الطبقة العليا من الطريق أو سطح بناية ما( حينها ُينظر في األال 
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)ب( لألال ككل، بما في ذلك الجزء 1ككل. ولذلك، يتم تحقيق الشرط المذكور في الفقرة 
الذي يتم استبداله، في حال سيطر المانح على أي من الحاص المتبقية الهامة في 

 لك الجزء. االستبدال األخير لذ
تقديم الخدمات منظم وغير منظم بشكل  إمتيازفي بعض األحيان، يكون استخدام أال  93 تطبيق

)أ(. غير أن هذه الترتيبات تأتي على عدة 1جزئي باألسلوب المناوص عليه في الفقرة 
 أشكال:

يتم تحليل أي أال يمكن فاله بشكل فعلي ويمكن تشغيله بشكل مستقل ويحقق  (أ)
قد كما هو معّرف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعريف وحدة توليد الن

، بشكل منفال لتحديد ما إذا كان الشرط نخفاض قيمة األاول المولدة للنقد"إ" 32
)أ( قد تم تحقيقه إذا ُأستخدم بالكامل ألغراض غير منظمة )على 1المذكور في الفقرة 

شفى، حيث يتم استخدام ما سبيل المثال، يمكن تطبيق هذا على جنا  خاص في مست
 تبقى من المستشفى من قبل المانح لعالج مرضى الجمهور(؛ و

عندما تكون األنشطة الملحقة )مثل متاجر المستشفى( غير منظمة، يتم تطبيق  (ب)
اختبارات السيطرة كما لو لم تكن تلك الخدمات متوفرة، ويعود ذلك إلى أنه في بعض 

ى الخدمات باألسلوب المناوص عليه في الفقرة الحاالت التي يسيطر فيها المانح عل
 إمتياز)أ(، فإن توافر الخدمات الملحقة ال تُنقص من سيطرة المانح على أال 1

 تقديم الخدمات. 

)أ(" أو 93قد يكون للمشّغل حق استخدام األال القابل للفال المذكور في الفقرة "تطبيق  99 تطبيق
المنظّمة المذكورة في الفقرة "تطبيق المرافق المستخدمة لتوفير الخدمات الملحقة غير 

)ب(". وفي كلتا الحالتين، قد يكون هناك بشكل جوهري عقد إيجار من المانح إلى 93
ن اّح ذلك فإنه تتم محاسبته  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً المشّغل وا 

99 . 

 األصل القائم لدى المانح
 لمانح:قد يتضمن الترتيب أااًل قائمًا لدى ا 90 تطبيق

تقديم الخدمات؛  إمتيازالذي يعطي المانح المشّغل امكانية الواول له لغرض ترتيب  (أ)
 أو

الذي يعطي المانح المشّغل امكانية الواول له لغرض توليد اإليرادات كتعويض عن  (ب)
 تقديم الخدمات.  إمتيازأال 

)أو  1رة للفق وفقاً قياس األاول المعترف بها  99يقتضي المتطلب المذكور في الفقرة  91 تطبيق
بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة( مبدئيًا بالقيمة العادلة. وتتم إعادة تانيف  91الفقرة 

بها  عترافتقديم الخدمات بدال من اإل إمتيازاألاول القائمة للمانح والمستخدمة في ترتيب 
بموجب هذا المعيار. حيث أنه ُيعترف فقط بالتطوير الحاال على األال القائم للمانح 
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للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازسبيل المثال، الذي يزيد من قدرته( على أنه أال )على 
 بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة.  91أو الفقرة  1

ختبارات انخفاض القيمة في معيار المحاسبة إلليس بالضرورة أن ينظر المانح، أثناء تطبيقه  92 تطبيق
حسبما يكون  99ي في القطاع العام أو معيار المحاسبة الدول 97الدولي في القطاع العام 

تقديم الخدمات إلى المشّغل على أنه ظرف ينتج عنه انخفاض  إمتياز،  إلى منح مناسباً 
ية المستقبلية أو قتاادالقيمة، ما لم يطرأ تغّير في استخدام األال يؤثر على منافعه اإل

أو  ل غير المولدة للنقد"نخفاض قيمة األاو إ" 39إمكانيات خدماته. يرجع المانح إلى المعيار 
لتحديد ما إذا تمت استثارة  مناسباً حسبما يكون  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 نخفاض القيمة في تلك الحاالت. إأي من مؤشرات 
بالنسبة  91)أو الفقرة  1المذكورة في الفقرة  عتراففي حال لم يعد األال يحقق شروط اإل 97 تطبيق

المذكورة في معيار  عترافحينها يعتمد المانح على مبادئ إلغاء اإل ألال ذي مدة مكتملة(،
. على سبيل المثال، في مناسباً حسبما يكون  99أو  97المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وفي حال تم نقل االال بشكل عترافحال تم نقل األال إلى المشّغل بشكل دائم، ُيلغى اإل
تقديم الخدمات  إمتيازعتبار جوهر هذا الشرط من ترتيب مؤقت حينها يأخذ المانح بعين اال
باألال. وفي تلك الحاالت، ينظر المانح في ما إذا  عترافلتحديد ما إذا كان ينبغي إلغاء اإل

عادة ستئجار ينبغي محاسبتها إلا كان الترتيب هو عبارة عن معاملة إيجار أو معاملة بيع وا 
 . 99طاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في الق وفقاً 

تقديم الخدمات حدوث تطوير على األال القائم لدى المانح  إمتيازعندما يتضمن ترتيب  98 تطبيق
ية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة التي يوفرها األال، يتم تقييم قتاادبحيث تزداد المنافع اإل

بالنسبة  91 )أو الفقرة 1المذكور في الفقرة  عترافالتطوير لتحديد ما إذا كان يحقق شرط اإل
 وفقاً بالتطوير وقياسه  عترافألال ذي مدة مكتملة(. في حال تم تحقيق تلك الشروط، يتم اإل

 لهذا المعيار.

 األصل القائم لدى المشّغل 
تقديم الخدمات من  إمتيازيمكن أن يقدم المشّغل أال معين ليتم استخدامه في ترتيب  91 تطبيق

ستمالكها. وفي حال تضمن الترتيب أال األاول التي لم يقم بإنشائها أو تطويرها أو ا
تقديم الخدمات، حينها يحدد المانح ما إذا كان  إمتيازقائم للمشّغل يستخدمه لغرض ترتيب 

بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة(.  91)أو الفقرة  1األال يحقق الشروط المذكورة في الفقرة 
تقديم  إمتيازأنه أال ، يعترف المانح باألال على عترافوفي حال تم تحقيق شروط اإل

 لهذا المعيار.            وفقاً الخدمات ويقوم بمحاسبته 

 األصل الذي يتم إنشائه أو تطويره
 91)أو الفقرة  1عندما يحقق األال الذي يتم إنشائه أو تطويره الشروط المذكورة في الفقرة  31 تطبيق

ذا المعيار. ينص له وفقاً بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة(، يعترف المانح باألال ويقيسه 
على المعايير  مناسباً حسبما يكون  99أو  97معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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تقديم الخدمات. يتطلب كال معياري  إمتيازبأال  عترافالمتعلقة بتحديد متى ينبغي اإل
 باألال في حال وفقط في حال: عترافاإل 99و 97المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

ية المستقبلية أو امكانيات الخدمة المرتبطة بالبند قتاادلية تدفق المنافع اإلحتماإ (أ)
 إلى المنشأة؛ و

 مكانية قياس تكلفة البند أو قيمته العادلة بشكل موثوق. إ (ب)

من الضروري مراعاة تلك المعايير باإلضافة إلى البنود والشروط المحددة للترتيب الملزم في  39 تطبيق
تقديم الخدمات خالل الفترة التي يتم فيها  إمتيازبأال  ترافعتحديد ما إذا كان ينبغي اإل

والماانع  لكل من الممتلكات عترافإنشاء أو تطوير األال. ُيمكن تحقيق معايير اإل
ن اّح  والمعدات باإلضافة إلى األاول غير الملموسة خالل فترة اإلنشاء أو التطوير، وا 

 دمات خالل تلك الفترة. تقديم الخ إمتيازذلك يعترف المانح عادة بأال 
ية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة إلى قتااداألول تدفق المنافع اإل عترافيتطلب معيار اإل 33 تطبيق

تقديم الخدمات  إمتيازالمانح. ومن وجهة نظر المانح، فإن الغرض األساسي وراء أال 
شابه لألال يكمن في توفير إمكانيات الخدمة بالنيابة عن مانح القطاع العام. وعلى نحو م

الذي يقوم المانح بإنشائه أو تطويره الستخدامه الخاص، يقّيم المانح في وقت تحمل 
تكاليف اإلنشاء أو التطوير بنود الترتيب الملزم لتحديد ما إذا كانت إمكانيات الخدمة 

 تقديم الخدمات تتدفق إلى المانح في ذلك الوقت.  إمتيازألال 
ياس التكلفة المبدئية أو القيمة العادلة لألال بشكل موثوق. الثاني ق عترافيتطلب معيار اإل 39 تطبيق

وعليه، ينبغي على المانح امتالك معلومات موثوقة حول تكلفة األال أو قيمته العادلة أثناء 
المذكورة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  عترافإنشائه أو تطويره، لتحقيق معايير اإل

تقديم  إمتياز. على سبيل المثال، في حال تطّلب ترتيب سباً مناحسبما يكون  99أو  97العام 
الخدمات من المشّغل تقديم تقارير حول سير األمور إلى المانح خالل إنشاء أو تطوير 

المذكور في معيار  عترافاألال، حينها ُيمكن قياس التكاليف المتكّبدة وبالتالي تحقيق مبدأ اإل
لألاول التي يتم إنشائها أو معيار المحاسبة الدولي  97المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالتكاليف مع إحراز  عترافلألاول التي يتم تطويرها. وكذلك يتم اإل 99في القطاع العام 
التقدم في سير األعمال الستكمال األال، عندما يمتلك المانح قدرة محدودة لتجنب قبول 

ات العقد أو أي ترتيب ملزم مشابه. وبالتالي األال الذي يتم إنشائه أو تطويره لتحقيق موااف
لتزامتقديم الخدمات و  إمتيازيعترف المانح بأال   ذي الة.  ا 

 تقديم الخدمات إمتيازقياس أاول 
)أو الفقرة  1للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات المعترف بها  إمتيازقياس أاول  99تتطلب الفقرة 30 تطبيق

مة العادلة. وعلى وجه أخص، ُتستخدم بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة( مبدئيا بالقي 91
تقديم الخدمات الذي يتم إنشائه أو تطويره أو تكلفة  إمتيازالقيمة العادلة لتحديد تكلفة أال 

المبدئي. ال ينطبق  عترافأي من التطّورات الحاالة على األاول القائمة عند اإل
تمت إعادة تانيفها على على األاول القائمة للمانح والتي  99المتطلب المذكور في الفقرة

من هذا المعيار. ال يشّكل استخدام القيمة  93للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازأنها أاول 
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المبدئي إعادة تقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالعادلة عند اإل
 . 99أو  97

يفية تحديد القيمة العادلة ألال يؤثر نوع التعويض المتبادل بين المانح والمشّغل على ك 31 تطبيق
المبدئي. وتوضح الفقرات التالية كيفية تحديد القيمة  عترافتقديم الخدمات عند اإل إمتياز

 عتماد على نوع التعويض المتبادل:إلالمبدئي با عترافالعادلة لألال عند اإل
 عترافعند تقديم المانح الدفعات إلى المشّغل، حينها تمثل القيمة العادلة عند اإل (أ)

 المبدئي لألال جزء الدفعات المسدد إلى المشّغل مقابل األال. 

عندما ال يقدم المانح الدفعات إلى المشّغل مقابل األال، حينها تتم محاسبة  (ب)
األال بالطريقة التي تتم فيها محاسبة تبادل األاول غير النقدية كما هو مذكور 

 . 99و 97في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

 أنواع التعويضات 
، وكذلك تتنوع المتطلبات دائماً تقديم الخدمات إن لم يكن  إمتيازنادرًا ما تتشابه ترتيبات  32 تطبيق

ضافة إلى ذلك، قد تعتمد بنود الترتيب أيضاً إلالفنية حسب القطاعات وا  ختاااات. وا 
نين ختااص محدد. وقد تتضمن قواإلعلى السمات المحددة لمجمل اإلطار القانوني 

 العقود حيثما تواجدت بنودًا ال ينبغي تكرارها في العقود المختلفة. 
تقديم الخدمات، قد يقوم المانح بتعويض المشّغل عن  إمتيازعتماد على بنود ترتيب إلبا 37 تطبيق

 تقديم الخدمات وتقديم الخدمة بأي مزيج مما يلي: إمتيازأال 
 ؛تقديم الدفعات )على سبيل المثال، النقد( إلى المشّغل (أ)

 تعويض المشّغل باستخدام طرق أخرى، مثل: (ب)

 إمتيازمنح المشّغل حق كسب اإليرادات من مستخدمين آخرين ألال  (9)
 تقديم الخدمات؛ أو

منح المشّغل امكانية الواول إلى أال آخر مّولد لإليرادات الستخدامه  (3)
 الخاص.

ت عن طريق تقديم الخدما إمتيازعندما يعّوض المانح المشّغل مقابل الحاول على أال  38 تطبيق
تسديد دفعات إلى المشغل، يمكن أن تكون عناار األال والخدمة في الدفعات قابلة 
للفال )على سبيل المثال، يحدد الترتيب الملزم مبلغ مجموعة الدفعات المحددة مسبقا 

 تقديم الخدمات( أو غير قابلة للفال.  إمتيازوالتي سيتم تخاياها ألال 

 الدفعات القابلة للفصل
تقديم الخدمات قاباًل للفال، بما في ذلك  إمتيازحاالت متنوعة قد يكون فيها ترتيب  هنالك 31 تطبيق

 على سبيل المثال ال الحار ما يلي:
تقديم  إمتيازلتّوفر أال  وفقاً يتم تحديد جزء من سلسلة الدفعات الذي يتنوع  (أ)

 لالستخدام أو أداء خدمات معينة؛  وفقاً الخدمات بحد ذاته وجزء آخر يتنوع 
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تقديم الخدمات على فترات مختلفة أو يمكن  إمتيازطبق العناار المختلفة لترتيب تن (ب)
منفال. على سبيل المثال، يمكن إنهاء عنار خدمة فردي دون أن  إنهاؤها بشكل  

 يؤثر على استمرار بقية الترتيب؛ أو

تقديم الخدمات بشكل  إمتيازيمكن إعادة التفاوض حول العناار المختلفة لترتيب  (ج)
ل. على سبيل المثال، يتم اختبار عنار الخدمة في السوق ويتم نقل بعض منفا

أو جميع زيادات أو تخفيضات التكلفة إلى المانح بطريقة يمكن من خاللها تحديد 
 جزء الدفعة التي يقدمها المانح والمرتبطة بتلك الخدمة بشكل محدد. 

لألال المستملك  مبدئياً  قياساً  99و 97المحاسبة الدوليان في القطاع العام  يتطلب معياراً  91 تطبيق
في معاملة التبادل بسعر التكلفة، وهو سعر النقد المساوي لألال. وفيما يخص معامالت 
التبادل، يعتبر سعر المعاملة بأنه القيمة العادلة ما لم ُيشار إلى غير ذلك. وعندما تكون 

تقديم  إمتيازعناار األال والخدمة قابلة للفال، يكون سعر النقد المساوي ألال 
تقديم الخدمات الخاص من الدفعات. غير  إمتيازالخدمات هو القيمة الحالية لعنار أال 

أنه في حال كانت القيمة الحالية لجزء األال من الدفعات أكبر من القيمة العادلة، حينها 
 تقديم الخدمات مبدئيًا بالقيمة العادلة.   إمتيازيتم قياس أال 

 للفصل غير قابلة الالدفعات 
التقدير عندما تكون عناار  أساليبباستخدام  99يتم تحديد القيمة العادلة في الفقرة  99 تطبيق

 األال والخدمة في الدفعات المقدمة من المانح إلى المشّغل غير قابلة للفال. 
ألغراض تطبيق متطلبات هذا المعيار، يتم توزيع الدفعات والتعويضات األخرى التي  93 تطبيق

ية الترتيب أو عند إعادة تقييم الترتيب على البنود التي تخّص أال يتطلبها الترتيب في بدا
تقديم الخدمات  إمتيازتقديم الخدمات والبنود التي تخص عناار أخرى لترتيب  إمتياز

)على سبيل المثال، خدمات الايانة والتشغيل( وذلك على أساس قيمها العادلة النسبية. 
يم الخدمات المبالغ ذات الالة باألال فقط تقد إمتيازوتتضمن القيمة العادلة ألال 

تقديم الخدمات. وفي بعض الحاالت، قد  إمتيازوتستثني مبالغ العناار األخرى من ترتيب 
ُيطلب من المانح عند تخايص دفعات األال من دفعات العناار األخرى لترتيب 

يقّدر المانح تقديم الخدمات استخدام أسلوب تقدير معين. على سبيل المثال، قد  إمتياز
الدفعات ذات الالة باألال من خالل الرجوع إلى القيمة العادلة ألال مشابه في اتفاقية 

 إمتيازال تتضمن عناار أخرى، أو من خالل تقدير دفعات العناار األخرى في ترتيب 
تقديم الخدمات عبر الرجوع إلى ترتيبات مشابهة ومن ثم اقتطاع هذه الدفعات من مجموع 

 بموجب الترتيب. الدفعات 
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 يستلم المشّغل أشكال أخرى من التعويض   
)ب( هي معامالت تبادل غير النقدية. 97تعّد أنواع المعامالت التي تشير إليها الفقرة  99 تطبيق

من معيار  00والفقرة  97من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  98وتقدم الفقرة 
 .مناسباً ات حول هذه الظروف، حسبما يكون إرشاد 99المحاسبة الدولي في القطاع العام

تقديم  إمتيازعندما ُيعطى المشغل حق كسب اإليرادات من مستخدمين آخرين ألال  90 تطبيق
الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات، أو عندما يستلم تعويض غير نقدي من المانح، 

مات. والهدف تقديم الخد إمتيازستمالكه أال إلفإن المانح ال يتحمل تكلفة بشكل مباشر 
تقديم  إمتيازمن أشكال التعويض هذه المقدمة إلى المشّغل هو تعويضه عن تكلفة أال 

تقديم الخدمات. وبالتالي يحتاج المانح إلى  إمتيازالخدمات وعن تشغيله خالل مدة ترتيب 
 . 99قياس عنار األال مبدئيًا بأسلوب يتسق مع الفقرة 

 القياس الالحق
 99و 97المبدئي معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  عترافُيطّبق المانح بعد اإل 91 تطبيق

لغاء اإل تقديم الخدمات. ولغرض تطبيق  إمتيازالالحقين بأال  عترافعلى القياس وا 
تقديم  إمتياز، ينبغي معاملة أاول 99و 97معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
وكذلك يتم تطبيق معياري المحاسبة الدوليين  الخدمات على أنها فئة منفالة من األاول.

في بحث ما إذا كان هنالك أي مؤشر يّدل على انخفاض قيمة  32و 39في القطاع العام 
تقديم الخدمات. تنطبق جميع المتطلبات الواردة في هذه المعايير على جميع  إمتيازأال 

لهذا  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازاألاول المعترف بها أو الُمعاد تانيفها على أنها أاول 
 المعيار. 

 (      38 –24الفقرات  أنظرات وقياسها )لتزامباإل  عترافاإل
تقديم  إمتيازبأال  عتراففقط في حال تم اإل 90للفقرة  وفقاً  لتزاميعترف المانح باإل 92 تطبيق

بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة(. وتختلف طبيعة  91)أو الفقرة  1للفقرة  وفقاً الخدمات 
في كل من الحاالت التي تم وافها في الفقرة "تطبيق  90للفقرة  وفقاً المعترف به  تزاملاإل
 لجوهره.  وفقاً " 31

 (39 – 98الفقرات  أنظرالمالي ) لتزامنموذج اإل
غير مشروط لتسديد مجموعة من الدفعات المحددة مسبقًا إلى  إلتزامعندما يتمتع المانح ب 97 تطبيق

مالي كما هو معّرف في معيار المحاسبة  إلتزامعبارة عن  هو لتزامالمشّغل، حينها يكون اإل
غير مشروط في حال كان لديه  إلتزام. ويترتب على المانح 31الدولي في القطاع العام 

، والذي ينتج عادًة عن وجوب إنفاذ الترتيب الملزم لتزامخيار محدود، إن وجد، لتجنب اإل
 مع المشّغل بموجب القانون.  

تقديم الخدمات ومقابل  إمتيازح تعويضًا إلى المشّغل مقابل تكلفة أال عند تقديم المان 98 تطبيق
تقديم الخدمات على شكل مجموعة محددة مسبقًا من الدفعات، فإنه يعترف بالمبلغ الذي 

 وفقاً  إلتزاميعكس جزءًا من مجموعة الدفعات المحددة مسبقًا والتي تخّص األال على أنه 
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مااريف التمويل وعناار الخدمة في الدفعات المحددة  املتز . ال يتضمن هذا اإل90للفقرة 
 . 39في الفقرة 

تقديم الخدمات،  إمتيازبأال  عترافعندما يسدد المانح أي دفعات إلى المشغل قبل اإل 91 تطبيق
 يقوم المانح بمحاسبة هذه الدفعات على أنها دفعات مسبقة.

ماد على تكلفة رأس عتإلبا 39يتم تحديد مااريف التمويل المناوص عليها في الفقرة  01 تطبيق
 تقديم الخدمات، إذا ما كانت قابلة للتحديد.  إمتيازمال المشّغل التي تخّص أال 

تقديم  إمتيازوفي حال لم يكن من الممكن تحديد تكلفة رأس مال المشّغل التي تخّص أال  09 تطبيق
تقديم  إمتيازالخدمات، يتم استخدام السعر الضمني في الترتيب الذي يخّص أال 

 المتزايد للمانح أو أي سعر آخر موائم لبنود وشروط الترتيب.  قتراضمعدل اإل الخدمات أو

ُيمكن تقدير المعدل المستخدم لتحديد مااريف التمويل، عند عدم توفر معلومات كافية،  03 تطبيق
ستمالك أال مشابه )على سبيل المثال، عقد إلمن خالل الرجوع إلى السعر المتوقع 

ولمدة مشابهة(. ينبغي مراجعة تقدير السعر باإلضافة ايجار أال مشابه في موقع مشابه 
 إلى ما يلي:

 القيمة الحالية للدفعات؛ (أ)

 القيمة العادلة المفترضة لألال؛ و (ب)

القيمة المتبقية المفترضة، لضمان أن تكون جميع األرقام معقولة ومتسقة بشكل  (ج)
 متبادل. 

مثال، عن طريق إقراض في الحاالت التي يشارك فيها المانح في التمويل )على سبيل ال 09 تطبيق
تقديم  إمتيازستمالك أو تحسين أال إالمشّغل األموال الالزمة إلنشاء أو تطوير أو 

المتزايد  قتراضالخدمات أو من خالل ضمانات(، قد يكون من المناسب استخدام معدل اإل
 للمانح لتحديد مااريف التمويل. 

ريف التمويل في وقت الحق ما لم قد ال ُيسمح بتغيير سعر الفائدة المستخدم لتحديد ماا 00 تطبيق
 تتم إعادة التفاوض حول عنار األال أو مجمل الترتيب. 

تقديم الخدمات بشكل متسق  إمتيازفي ترتيب  لتزامُتعرض مااريف التمويل المتعلقة باإل 01 تطبيق
 31و 38لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقاً مع مااريف التمويل األخرى 

 . 91و

على نحو  39للفقرة  وفقاً بعنار الخدمة في الدفعات المحددة  عترافتم اإلعادًة ما ي 02 تطبيق
هذا يتوافق مع  عترافتقديم الخدمات وذلك ألن نمط اإل إمتيازمتساوي خالل مدة ترتيب 

تقديم الخدمات بأفضل شكل. وفي الحاالت التي ُيطلب فيها تعويض المااريف المحددة 
 فإنه ُيعترف بهذه المااريف عند تكبدها. بشكل منفال ويكون توقيتها معلوما، 
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 (32 – 30الفقرات  أنظرنموذج منح حق معين إلى المشّغل )
تقديم الخدمات ومقابل  إمتيازعند تعويض المانح المشّغل مقابل الحاول على أال  07 تطبيق

تقديم الخدمات من خالل منح المشغل حق كسب اإليرادات من مستخدمين آخرين ألال 
 إمتيازدمات، فإن المشّغل ُيمنح حق كسب اإليرادات خالل مدة ترتيب تقديم الخ إمتياز

تقديم الخدمات. وعلى نحو مشابه، يكسب المانح المنافع المرتبطة باألال المستلم في 
تقديم الخدمات مقابل الحق الممنو  للمشّغل خالل مدة الترتيب. وبالتالي، ال  إمتيازترتيب 
معين ألي جزء  إلتزامب عترافمن ذلك يتم اإل فور، وبدالً باإليرادات على ال عترافيتم اإل

 31للفقرة  وفقاً  لتزامباإليرادات وتخفيض اإل عترافمن اإليرادات لم ُيكتسب بعد. يتم اإل
تقديم الخدمات، عادة عندما ُيمنح  إمتيازي لترتيب قتاادوباالعتماد على الجوهر اإل

يم الخدمات خالل مدة الترتيب. وكما هو تقد إمتيازالمشّغل امكانية الواول إلى أال 
"، قد يقوم المانح بتعويض المشّغل من خالل مجموعة من 37مذكور في الفقرة "تطبيق 

الدفعات ومنح حق كسب اإليرادات مباشرة من المستخدمين اآلخرين. وفي تلك الحاالت، 
أو يزيل إذا كان حق المشّغل بكسب اإليرادات من الطرف الثالث يخّفض بشكل كبير 

مجموعة الدفعات المحددة مسبقًا المقدمة من المانح إلى المشّغل، حينها يمكن اعتماد 
)على سبيل المثال، المدة الالزمة التي يتم خاللها  لتزامأساس أكثر مالئمة لتخفيض اإل

 تخفيض أو إنهاء مجموعة الدفعات المستقبلية المحددة مسبقًا للمانح(. 
تقديم الخدمات ومقابل  إمتيازل مقابل الحاول على أال عند تعويض المانح المشغّ  08 تطبيق

تقديم  إمتيازمن أال  تقديم الخدمة من خالل تقديم األال المّولد لإليرادات بدالً 
 30للفقرة  وفقاً المعترف به  لتزامباإليرادات وتخفيض اإل عترافالخدمات، فإنه يتم اإل

. وفي تلك الحاالت، يراعي المانح "07بأسلوب مشابه لما هو مواوف في الفقرة "تطبيق 
أو  97الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافأيضًا متطلبات إلغاء اإل

 . مناسباً ، حسبما يكون 99
في بعض الحاالت وبموجب نموذج منح حق معين إلى المشغل، قد تُفرض "رسوم  01 تطبيق

تطوير أو استمالك أو تحسين أال اورية". وُتدفع بعض هذه الرسوم الاورية إلنشاء أو 
تقديم الخدمات وتشغيله من قبل المشّغل. وفي الحاالت التي يدفع فيها المانح  إمتياز

تقديم الخدمات من قبل المستخدمين اآلخرين،  إمتيازللمشغل وحده مقابل استخدام أال 
ألال. تعتبر هذه الدفعة بأنها تعويض مقابل االستخدام وليس مقابل استمالك ذلك ا

". ويعّوض المانح 08المحدد في الفقرة "تطبيق  لتزاموبالتالي، ال ترتبط تلك الدفعات باإل
تقديم الخدمات ويقوم بمحاسبة تلك الدفعات على  إمتيازالمشّغل فقط مقابل استخدام أال 

 .9لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً أنها مااريف 

 ( 38 –37ات الفقر  أنظرتقسيم الترتيب )
جزئي من خالل  تقديم الخدمات بشكل   إمتيازفي حال تم تعويض المشّغل مقابل أال  11 تطبيق

مجموعة دفعات محددة مسبقًا وبشكل جزئي من خالل استالم حق كسب اإليرادات من 
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تقديم الخدمات أو ألال آخر مّولد لإليرادات،  إمتيازاستخدام الطرف الثالث إما ألال 
متعلق بالعوض النقدي الخاص بالمانح  لتزاماسبة كل جزء من اإلفإنه من الضروري مح

بشكل منفال. وفي تلك الحاالت، يتم تقسيم العوض النقدي المقّدم إلى المشّغل إلى جزء 
آخر للحق الممنو  للمشغل لكسب  إلتزاممالي لمجموعة الدفعات المحددة مسبقًا وجزء  إلتزام

تقديم الخدمات أو ألال آخر مّولد  إمتيازألال اإليرادات من استخدام الطرف الثالث 
مبدئيًا بالقيمة العادلة للعوض النقدي  لتزامبكل جزء من اإل عترافلإليرادات. ويتم اإل

 المدفوع أو مستحق الدفع.  

لتزامات وتعهدات أخرى و إلتزام  (   39الفقرة  أنظرات وأصول محتملة )ا 
شكال مختلفة للضمانات المالية )على سبيل تقديم الخدمات أ إمتيازقد تتضمن ترتيبات  19 تطبيق

المثال، كفالة أو ضمان أو تعويض مرتبط بالدين الذي يتكبده المشّغل لتمويل إنشاء أو 
تقديم الخدمات( أو ضمانات حسن األداء  إمتيازتطوير أو استمالك أو تحسين أال 

ويض عن )على سبيل المثال، ضمان الحد األدنى من اإليرادات، بما في ذلك التع
 النقص(.

قد تحقق بعض الضمانات التي يقدمها المانح مفهوم عقد الضمان المالي. ويحدد المانح ما  13 تطبيق
تقديم الخدمات تحقق  إمتيازإذا كانت تلك الضمانات التي يقدمها المانح كجزء من ترتيب 

 31و 38مفهوم عقد الضمان المالي وتطّبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
في محاسبة الضمان. ويمكن أن يختار المانح تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو  91و

الوطني ذي الالة والذي يتناول عقود التأمين، عندما يكون ذلك الضمان هو عقد تأمين. 
" لمزيد 1تطبيق  – 9والفقرات "تطبيق  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر
 ات. رشادإلمن ا

ات التي ال تحقق المتطلبات الواردة في معياري المحاسبة لتزامسبة الضمانات واإلتتم محا 19 تطبيق
فيما يتعلق بعقود الضمان المالي أو التي ال تكون  31و 38الدوليين في القطاع العام 

 . 91لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً عبارة عن عقود تأمين 
ت المحتملة من النزاعات المتعلقة بشروط تريب إمتياز يمكن أن تنشأ األاول أو اإللتزاما 10 تطبيق

تقديم الخدمات. ويتم محاسبة تلك البنود المحتملة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 .91العام 

 (21الفقرة  أنظرإيرادات أخرى )
تقديم الخدمات من خالل  إمتيازيمكن للمشّغل تعويض المانح مقابل الواول إلى أال  11 تطبيق

 د المانح بمجموعة محددة مسبقًا من تدفقات الموارد الواردة ومن ضمنها ما يلي:تزوي
 دفعة مقدمة أو مجموعة من الدفعات؛ (أ)

 مخااات المشاركة باإليرادات؛  (ب)
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تخفيض في مجموعة الدفعات المحددة مسبقًا التي ُيطلب من المانح تقديمها إلى  (ج)
 المشّغل؛ و

 واول إلى األال الموّلد لإليرادات.دفعات اإليجار لتزويد المشّغل بفراة ال (د)
عند تقديم المشّغل دفعة مقدمة أو مجموعة من الدفعات أو عوض نقدي آخر إلى المانح  12 تطبيق

تقديم الخدمات،  إمتيازتقديم الخدمات خالل مدة ترتيب  إمتيازمقابل حق استخدام أال 
. ويتم 1قطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في ال وفقاً يقوم المانح بمحاسبة تلك الدفعات 

تقديم  إمتيازعتماد على بنود وشروط ترتيب إلباإليرادات با عترافتحديد توقيت اإل
تقديم  إمتيازالمانح بتزويد المشّغل بفراة الواول إلى أال  إلتزامالخدمات التي تحدد 

 الخدمات. 
المانح عند تقديم المشّغل دفعة مقدمة أو مجموعة من الدفعات أو عوض نقدي آخر إلى  17 تطبيق

تقديم الخدمات مقابل الحاول على حق كسب اإليرادات الناتج  إمتيازباإلضافة إلى أال 
تقديم الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات، يتم  إمتيازعن استخدام طرف ثالث ألال 

بأي جزء من الدفعات المستلمة من المشّغل والتي لم ُتكتسب خالل فترة المحاسبة  عترافاإل
 باإليرادات.  عترافلحين تحقيق شروط اإل لتزامإعلى أنه 

 وفقاً باإليرادات  عترافعند اإل لتزامباإليرادات، يتم تخفيض اإل عترافتحقيق شروط اإل 18 تطبيق
 . 91للفقرة 

تقديم  إمتيازغير أنه نظرًا للطبيعة المتنوعة ألنواع األاول التي قد ُتستخدم في ترتيبات  11 تطبيق
ا تلك الترتيبات نافذة، فقد يكون هنالك طرق بديلة الخدمات وعدد السنوات التي تكون فيه

باإليرادات المرتبطة بالتدفقات الواردة المحددة في الترتيب الملزم  عترافأكثر مالئمة لإل
 إمتيازي إلمكانية الواول إلى أال قتاادالمشّغل اإل إستهالكوالتي تعكس بشكل أفضل 

ى سبيل المثال، قد تكون طريقة الدفعة تقديم الخدمات و/أو القيمة الزمنية لألموال. عل
 الدورية السنوية التي تطّبق عامل الفائدة المركبة الذي يعترف باإليرادات بتساوي أكبر على

تقديم الخدمات  إمتيازسمي، أكثر مالئمة لترتيب إلمخاوم، على عكس األساس ا أساس
          مع فترة تمتد إلى عقود عدة.   

ه إستهالكباإليرادات بطريقة تعكس  عترافة من المشّغل، يتم اإلعند استالم دفعة مقدم 21 تطبيق
تقديم الخدمات و/أو القيمة الزمنية لألموال  إمتيازي إلمكانية الواول إلى أال قتااداإل

بأفضل شكل. على سبيل المثال، عندما ُيطلب من المشّغل تسديد أقساط سنوية خالل مدة 
الغ محددة مسبقًا خالل سنوات محددة، يتم تقديم الخدمات أو دفع مب إمتيازترتيب 

 باإليرادات خالل المدة المحددة.  عترافاإل
تقديم الخدمات التي ُيمنح المشّغل بموجبها حق كسب  إمتيازأما بالنسبة إلى ترتيبات  29 تطبيق

تقديم الخدمات، ترتبط اإليرادات بالتدفقات  إمتيازاإليرادات من مستخدمين آخرين ألال 
ية المستلمة عند تقديم الخدمات وبالتالي ُيعترف بها على قتاادفع اإلالواردة من المنا

. غالبا ما يفاوض المانح في تلك الحاالت لتزاماألساس ذاته المعتمد عند تخفيض اإل
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إلضافة بند مشاركة اإليرادات إلى الترتيب المنعقد مع المشّغل. وقد تستند مشاركة 
الخدمات إلى جميع اإليرادات المكتسبة من قبل تقديم  إمتيازاإليرادات كجزء من ترتيب 

المشّغل أو اإليرادات التي تتجاوز حد معين أو اإليرادات التي تفوق احتياجات المشّغل 
 لتحقيق معدل عائد محدد. 

 إمتيازيعترف المانح باإليرادات المّولدة من مخااات مشاركة اإليرادات في ترتيبات  23 تطبيق
تفاقية ذات الالة، بعد اعتبار وقوع أي حدث إللجوهر ا وفقاً تقديم الخدمات عند توليدها 

محتمل )على سبيل المثال، تحقيق حد معين من اإليرادات(. يطّبق المانح معيار المحاسبة 
 لتحديد ما إذا كان الحدث المحتمل قد وقع.  91الدولي في القطاع العام 

 حالتي يطلب من المانو  المحددة مسبقاً المستقبلية إن حدوث تخفيض في مجموعة الدفعات  29 تطبيق
زود المانح بعضو غير نقدي مقدمًا. ويتم اإلعتراف بتلك تسديدها إلى المشغل إنما ي
 اإليرادات عند تخفيض اإللتزام.

مقابل الواول إلى أال مّولد لإليرادات، فإنه يتم  اسمياً  عندما يدفع المشّغل ايجاراً  20 تطبيق
"اإليرادات  39بة الدولي في القطاع العام لمعيار المحاس وفقاً بإيرادات اإليجار  عترافاإل
 . ن المعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت("م

 (22 – 22الفقرات  أنظر) فصا العرض واإل
تقديم الخدمات في  إمتيازات المتعلقة بجوانب مختلفة من ترتيبات فااحيمكن معالجة اإل 21 تطبيق

 إمتيازاإلضافية ذات الالة بترتيبات ات فااحالمعايير القائمة. يتناول هذا المعيار اإل
تقديم  إمتيازتقديم الخدمات فقط. وحيث يتم التطرق إلى محاسبة جانب معين من ترتيب 

المذكورة في ذلك المعيار  فاا الخدمات في معيار آخر، يتبع المانح متطلبات اإل
 . 93باإلضافة إلى تلك المتطلبات المناوص عليها في الفقرة 

عرض تكاليف التمويل في بيان األداء  9لمحاسبة الدولي في القطاع العام يتطلب معيار ا 22 تطبيق
 في هذا البند.  39للفقرة  وفقاً المحددة  لالمالي بشكل منفال. وتتم إضافة مااريف التموي

، يطّبق المانح أيضا متطلبات 99 –99ات الموضحة في الفقرات فااحإضافة إلى اإل 27 تطبيق
عليها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ذات الالة المناوص فاا العرض واإل

ات واإليرادات والمااريف المعترف بها بموجب لتزامالعام األخرى المتعلقة باألاول واإل
 هذا المعيار.

 ( 25 – 24الفقرات  أنظر) نتقالاإل 
تقديم الخدمات، فإنه قد يختار  إمتيازعندما يكون المانح لم يسبق له وأن اعترف بأاول  28 تطبيق

ات ذات العالقة لتزامتقديم الخدمات واإل إمتياز)ب( أن يعترف بأاول 91ب الفقرة بموج
وأن يقيسها بأثر مستقبلي باستخدام التكلفة المفترضة. يتم تحديد التكلفة المفترضة في بداية 

 أقرب فترة ُتعرض فيها المعلومات المقارنة في البيانات المالية. 
تقديم الخدمات باستخدام أسس القياس  إمتيازول ينبغي تحديد التكلفة المفترضة ألا 21 تطبيق

 التالية:
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المستهلكة  االستبدال القيمة العادلة أو تكلفة –والمعدات والماانع بالنسبة للممتلكات (أ)
كإحدى طرق تقدير القيمة العادلة حيثما ال يوجد سوق. يسمح معيار المحاسبة الدولي 

ستبدال المستهلكة إليمة العادلة أو تكلفة ابإعادة التقييم باستخدام الق 97في القطاع العام
 (؛ و08– 02، الفقرات 97معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أنظر)

القيمة العادلة. يسمح معيار المحاسبة الدولي في  –بالنسبة لألاول غير الملموسة (ب)
التكلفة  بإعادة التقييم باستخدام القيمة العادلة فقط، وبالتالي تقتار 99القطاع العام 

 المفترضة على القيمة العادلة.

 ذو العالقة باستخدام المناهج التالية: لتزامينبغي تحديد اإل 71 تطبيق
المالي، التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية  لتزامبموجب نموذج اإل لتزامبالنسبة لإل (أ)

 ."02تطبيق  –09المحددة في الترتيب الملزم والسعر المذكور في الفقرات "تطبيق 

بموجب نموذج منح حق معين إلى المشّغل، القيمة العادلة لألال  لتزامسبة لإلبالن (ب)
تقديم  إمتيازات مالية، معّدلة لتعكس الفترة المتبقية من ترتيب إلتزاممطروحا منها أي 

 الخدمات.

أو اإلطفاء على تلك التكلفة المفترضة ويبدأ من تاريخ تحديد المنشأة لتلك  ستهالكإليستند ا 79 تطبيق
  التكلفة.

 المالي    لتزامستخدام التكلفة المفترضة بموجب نموذج اإلإ
 المالي ما يلي: لتزاميقيس المانح عند استخدامه للتكلفة المفترضة بموجب نموذج اإل 73 تطبيق

 (؛ و99الفقرة  أنظرتقديم الخدمات بالقيمة العادلة ) إمتيازأال  (أ)

ة المحددة في الترتيب المالي باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المتبقي لتزاماإل (ب)
" وذلك في بداية أقرب 02تطبيق  –09المذكور في الفقرات "تطبيق  الملزم والسعر

 فترة ُتعرض فيها المعلومات المقارنة في البيانات المالية.

المالي مباشرًة في اافي  لتزامبأي فرق بين القيمة العادلة لألال واإل عترافيتم اإل
ال اختارت المنشأة نموذج إعادة التقييم المذكور في معيار حقوق الملكية. وفي ح األاول/

كسياسة محاسبية لها، ُيضاف هذا الفرق إلى  99أو  97المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 فائض إعادة التقييم.

 استخدام التكلفة المفترضة بموجب نموذج منح حق معين إلى المشّغل 
رضة بموجب نموذج منح حق معين إلى المشّغل يقيس المانح عند استخدامه للتكلفة المفت 79 تطبيق

 ما يلي:
 (؛ و99الفقرة  أنظرتقديم الخدمات بالقيمة العادلة ) إمتيازأال  (أ)

الذي يمّثل الجزء غير المكتسب من أي من اإليرادات الناتجة عن استالم  لتزاماإل (ب)
 تقديم الخدمات. وينبغي تحديد هذا المبلغ على أنه القيمة العادلة إمتيازأال 

ات المالية، المعّدلة لتعكس الفترة المتبقية من لتزاملألال مطروحا منه أي من اإل
 تقديم الخدمات.  إمتيازترتيب 
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 الملحق ب
 تعديالت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى

 " قتراض"تكاليف اإل 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 النحو التالي: على 3تم تعديل الفقرة 

 
 قتراضإلتكاليف ا

 ما يلي: قتراض. قد تتضمن تكاليف اإل2
 ات قايرة األجل وطويلة االجل؛قتراضالفوائد على الحسابات البنكية المكشوفة وعلى اإل (أ)
 ات؛ قتراضإطفاء الخاومات أو العالوات ذات الالة باإل (ب)
 ات؛قتراضباإل إطفاء التكاليف اإلضافية المتكبدة فيما يخص الترتيب المتعلق (ج)
 ؛ و تقديم الخدمات إمتيازوترتيبات مااريف التمويل المتعلقة بعقود اإليجار التمويلي  (د)
ات العملة األجنبية، إلى حد اعتبارها كتعديل على تكاليف إقتراضفروق الارف الناتجة عن (  هـ)

 الفائدة. 
 

 تاريخ النفاذ
 لي:على النحو التا 43تمت إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة 

 إمتياز"ترتيبات  23من خالل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3تم تعديل الفقرة  أ. 43
. وينبغي على المنشاة تطبيق ذلك التعديل 3122الصادر في أكتوبر  تقديم الخدمات: المانح"

 وُيحبذ. 3124يناير 2على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
، فإنه ينبغي 3124يناير 2المبكر. وفي حال تطبيق المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل  التطبيق
ام عن ذلك وأن تطبق في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع فصا عليها اإل

ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 85و 31 –35والتعديالت على الفقرات  23
ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 211و 1و 5والتعديالت على الفقرات  22
 39أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 235و 3والتعديالت على الفقرتين 21

 .  22أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 223و 3والتعديالت على الفقرتين 
 

 "عقود اإليجار" 22ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف
 على النحو التالي: 31 – 35تم تعديل الفقرات 

 عقود اإليجار والعقود األخرى
قد يتألف العقد فقط من اتفاقية تأجير أال معين. إال أن عقد اإليجار قد يكون واحد من عناار  .31

امتالك وتشغيل و/أو تفاقيات المبرمة مع منشآت القطاع الخاص إلنشاء و إلمجموعة واسعة من ا
نقل األاول. وغالبًا ما تدخل منشآت القطاع العام في تلك االتفاقيات وباألخّص فيما يتعلق 

على سبيل المثال، قد تبني منشأة القطاع باألاول المادية طويلة األمد وأاول البنية التحتية. 
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طرق لمنشأة قطاع خاص على من يعبرها. ومن ثم تقوم بتأجير تلك ال العام طرقًا تفرض رسوماً 
 كجزء من الترتيب الذي وافقت فيه منشأة القطاع الخاص على ما يلي:

 تأجير الطرق التي ُتفرض فيها الرسوم لفترة زمنية مطّولة )مع أو دون خيار شراء المرفق(؛ (أ)

 تشغيل تلك الطرق؛ و (ب)

ق تحقيق متطلبات الايانة الشاملة، من ضمنها التطوير المنتظم لكل من سطح الطر  (ج)
 وتقنية التحكم بحركة السير.

 
تحدد ستئجار منشأة القطاع العام بنية تحتية من القطاع الخاص. إتفاقيات األخرى إلقد تتضمن ا

تقديم خدمات كما هو محدد في معيار المحاسبة  إمتيازالمنشأة ما إذا كان الترتيب هو ترتيب 
 .ت: المانح"تقديم الخدما إمتياز"ترتيبات  93 الدولي في القطاع العام

 
ُتّطبق أحكام هذا المعيار في محاسبة عنار اإليجار من الترتيب، في حال لم يحقق الترتيب  .32

 93لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازبأال  عترافشروط اإل
ل للتحديد كما هو وكذلك إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي قاب

 مبين في هذا المعيار.  
 

تفاقيات لتقديم البضائع و/أو الخدمات والتي تتضمن إُيسمح لمنشآت القطاع العام بدخول عدة  .37
أو لم بالضرورة استخدام األاول المخااة. وفي بعض هذه االتفاقيات، قد ال يتضح ما إذا كان 

معّرف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع تقديم الخدمات كما هو  إمتيازترتيب قد نشأ  يكن
عقد إيجار معين كما هو معّرف في هذا المعيار. وفي مثل هذه الحاالت، تتم ممارسة أو  93العام 

الحكم المهني وفي حال نشوء عقد إيجار معين، يتم تطبيق هذا المعيار. وفي حال لم ينشأ، تقوم 
طبيق أحكام معايير أخرى ذات الة أو في غيابها المنشآت بمحاسبة تلك االتفاقيات من خالل ت

 يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية و/أو الوطنية األخرى ذات الالة. 
 

 تاريخ النفاذ
 أ على النحو التالي:81تمت إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة 

 23م من خالل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا 31و 33و 35تم تعديل الفقرات  . ب81
. وينبغي على المنشاة تطبيق 3122الصادر في أكتوبر تقديم الخدمات: المانح" إمتياز"ترتيبات 

 2تلك التعديالت على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 2المبكر. وفي حال تطبيق المنشأة التعديالت لفترة تبدأ قبل  التطبيق . وُيحبذ3124يناير
عن ذلك وأن تطبق في الوقت ذاته معيار المحاسبة  فصا ، فإنه ينبغي عليها اإل3124يناير

أ من معيار المحاسبة الدولي في 43و 3والتعديالت على الفقرتين 23الدولي في القطاع العام
ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 211و 1و 5والتعديالت على الفقرات  5القطاع العام

 39أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 235و 3والتعديالت على الفقرتين  21العام
 .22أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 223و 3والتعديالت على الفقرتين 

 

 والمعدات" والمصانع "الممتلكات 21معيار المحاسبة الدولي 
 على النحو التالي:  5تم تعديل الفقرة 
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 النطاق
 والمعدات، بما في ذلك: والماانع ينطبق هذا المعيار على الممتلكات . 1

 والمعدات العسكرية المختاة؛  (أ)
 ؛ و .أاول البنية التحتية (ب)
لمعيار المحاسبة  وفقاً المبدئي والقياس  عترافتقديم الخدمات بعد اإل إمتيازأاول  (ج)

 . ح"تقديم الخدمات: المان إمتياز"ترتيبات  93الدولي في القطاع العام 
 

 على النحو التالي: 1تم تعديل الفقرة 
ببند من الممتلكات  عترافقد تتطلب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى اإل . 1

عتماد على منهج يختلف عما هو مذكور في هذا المعيار. على سبيل إلوالماانع والمعدات با
من المنشأة تقييم  "عقود اإليجار" 99العام المثال، يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

الممتلكات والماانع والمعدات المؤجرة على أساس تحويل المخاطر والمكافئات.  ها ببندإعتراف
الممتلكات  ببند عترافمن المنشأة تقييم اإل 93ويتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تقديم الخدمات على أساس السيطرة على األال. زإمتياوالماانع والمعدات المستخدم في ترتيب 
غير أنه في تلك الحاالت، ياف هذا المعيار الجوانب األخرى من المعالجة المحاسبية لتلك 

 . ستهالكاألاول من ضمنها اإل
 تاريخ النفاذ

 ب على النحو التالي:211تمت إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة 
ترتيبات " 23 ل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن خال  1و 5تم تعديل الفقرتين  ج.211

وينبغي على المنشاة تطبيق تلك  .3122الصادر في أكتوبر "تقديم الخدمات: المانح إمتياز
. 3124يناير  2التعديالت على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد

، فإنه 3124يناير  2طبيق المنشأة التعديالت لفترة تبدأ قبلالمبكر. وفي حال ت التطبيق وُيحبذ
عن ذلك وأن تطبق في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع  فصا ينبغي عليها اإل

 5عام أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال43و 3والتعديالت على الفقرتين  23العام 
 22ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامب م85و 31 -35والتعديالت على الفقرات
والتعديالت  39 أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام235و 3والتعديالت على الفقرتين

 .22أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام223و 3على الفقرتين
 

 والقياس" ترافع"األدوات المالية: اإل 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 على النحو التالي: 3تم تعديل الفقرة 

 ما يلي: إستثناءينبغي لجميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع األدوات المالية ب. 3

تقديم الخدمات والتي ينطبق عليها معيار  إمتيازات التي تقع ضمن ترتيبات لتزام)ك( الحقوق واإل 
. غير أن تقديم الخدمات: المانح" إمتياز"أصول  23عام المحاسبة الدولي في القطاع ال

)الملحق ب( 93 لمحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار ا 
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المالي تخضع ألحكام  لتزامات المالية المعترف بها من قبل المانح بموجب نموذج اإل لتزاماإل 
والملحق أ والفقرات "تطبيق  44 – 42الفقرات  أنظرالواردة في هذا المعيار ) عترافإلغاء اإل

 "(.81تطبيق  – 13
 

 تاريخ النفاذ
 على النحو التالي: 235إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة  تمت
تقديم  إمتياز"ترتيبات  23من خالل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 3. تم تعديل الفقرة أ235

وينبغي على المنشاة تطبيق ذلك التعديل على  .3122الصادر في أكتوبر  "الخدمات: المانح
 التطبيق . وُيحبذ3124يناير 2تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد البيانات المالية السنوية التي 

، فإنه ينبغي عليها 3124يناير  2المبكر. وفي حال تطبيق المنشأة للتعديل لفترة تبدأ قبل 
 23عن ذلك وأن تطبق في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام فصا اإل

والتعديالت  5عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال أ من43و 3والتعديالت على الفقرتين 
والتعديالت على  22ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 85و 31 –35على الفقرات 

والتعديالت على  21ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 211و 1و 5الفقرات 
 .22أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 223و 3الفقرتين 

 

 ل غير الملموسة" "األصو 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 على النحو التالي: 3تم تعديل الفقرة 

 النطاق
. في حال واف معيار آخر محاسبة نوع محدد من األاول غير الملموسة، ينبغي على المنشاة تطبيق 2

 ذلك المعيار بدال من هذا المعيار. على سبيل المثال، ال ينطبق هذا المعيار على ما يلي:
فظ بها من قبل المنشأة برسم البيع في سياق العمليات العادية األاول غير الملموسة المحت (أ)

ومعيار المحاسبة الدولي  عقود اإلنشاء"" 99معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أنظر)
 ؛ "المخزون" 93في القطاع العام 

"عقود  99عقود اإليجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 ار"؛اإليج

 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظراألاول الناتجة عن منافع الموظفين ) (ج)
 و"منافع الموظفين"؛ 

. تم التطرق 38األاول المالية كما هي معّرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (د)
دولي في القطاع ببعض األاول المالية وقياسها في كل من معيار المحاسبة ال عترافإلى اإل
 7ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ""البيانات المالية الموحدة والمنفالة 2العام 

"الحاص في  8ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "االستثمارات في المنشآت الزميلة"
 ؛ والمشاريع المشتركة"

الخدمات التي تقع ضمن نطاق معيار  تقديم إمتيازوالقياس المبدئي ألاول  عترافاإل(  هـ)
. غير أن هذا تقديم الخدمات: المانح" إمتياز"أاول  93المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الالحقين عن تلك االاول.  فاا المعيار ينطبق على القياس واإل
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 تاريخ النفاذ
 على النحو التالي: 223تمت إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة 

 إمتياز" ترتيبات  23 من خالل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 3الفقرة  أ. تم تعديل223
وينبغي على المنشاة تطبيق ذلك التعديل  .3122الصادر في أكتوبر ت: المانح"تقديم الخدما

 . وُيحبذ3124يناير 2على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
، فإنه ينبغي 3124يناير 2للتعديل لفترة تبدأ قبل  بكر. وفي حال تطبيق المنشأةالم التطبيق

المحاسبة الدولي في القطاع عن ذلك وأن تطبق في الوقت ذاته معيار  فصا عليها اإل
 5 أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام43و 3والتعديالت على الفقرتين 23العام

 22 ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام85و 31 –35والتعديالت على الفقرات 
 21 ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام211و 1و 5والتعديالت على الفقرات 
 .39 أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام235و 3والتعديالت على الفقرتين 

 
 
  
 
   

 

)الملحق ب( 93 لمحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار ا 
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 اتستنتاجأساس اإل
 جزءا منه.  لكن ال يشّكل، 93مرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  اتستنتاجأساس اإل إن

 الهدف
تقديم  إمتيازمعيار محاسبة دولي في القطاع العام ُيعنى بترتيبات  في حال غياب .9إستنتاج

للنظر في  "عرض البيانات المالية" 9الخدمات، يتم توجيه منشآت القطاع العام في المعيار
لية أو الوطنية األخرى. وفي حال الترتيبات التي تتضمن مشاركة معايير المحاسبة الدو 

 الخاص بلجنة 93القطاع الخاص، حينها سيحاولون تطبيق المبادئ المذكورة في التفسير 
تقديم  إمتياز"ترتيبات ( 93)التفسير التقارير المالية ات المعايير الدولية إلعدادتفسير 

يتناول موضوع  93ة الدولية. غير أن التفسيرالتابع لمجلس معايير المحاسب الخدمات"
ات في ذلك الخاوص. ويرى إرشادالمحاسبة من قبل المشّغل وبالتالي ال يزّود المانح بأي 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المعيار يحّفز االتساق والمقارنة 
 تقديم الخدمات. زإمتيافي كيفية ابالغ منشآت القطاع العام عن ترتيبات 

 النطاق
بعد النظر في األنواع المختلفة من الترتيبات التي تتضمن منشآت القطاع العام والخاص التي  .3إستنتاج

"محاسبة وا عداد التقارير المالية  3118 لشهر مارستم تحديدها أثناء اياغة ورقة التشاور 
في القطاع العام إلى  ، خلص مجلس معايير المحاسبة الدوليةتقديم الخدمات" إمتيازلترتيبات 

وباألخص الشروط التي يعترف المانح  93أن نطاق هذا المعيار ينبغي أن يعكس التفسير
"(. ُبني هذا 92 إستنتاج –99إستنتاجالفقرات " أنظرتقديم الخدمات ) إمتيازبموجبها بأال 

ذاتها في  القرار على مبدأ أن هذا المنهج يتطلب من كال أطراف الترتيب ذاته تطبيق المبادئ
تقديم الخدمات.  إمتيازتحديد أي من األطراف ينبغي أن يعترف باألال المستخدم في ترتيب 

تقديم الخدمات  إمتيازبأال  عترافوبالتالي، فإن الترتيبات التي لم يتم فيها تحقيق معايير اإل
ق هذا بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة( تقع خارج نطا 91)أو الفقرة  1المذكورة في الفقرة 

المعيار. كما ويرى المجلس أن هذا المنهج يقلل من احتمالية محاسبة األال من قبل كال 
 الطرفين أو ال أحد منهما.

ات تنفيذ فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية إرشاداعترف المجلس أن المعيار ينبغي أن يّوفر  .9إستنتاج
تقع خارج نطاق المعيار. في القطاع العام ذات الالة التي تنطبق على الترتيبات التي 

ات التنفيذ مخططًا يوضح تطبيق هذا المعيار باإلضافة إلى جدول باإلشارات إرشادتتضمن 
إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الالة فيما يخص األنواع األخرى من 

 الترتيبات التي تقع خارج نطاق هذا المعيار.

ات حول محاسبة العوض النقدي الذي ُيعطيه إرشادوفير استنتج المجلس أنه من الضروري ت .0إستنتاج
تقديم الخدمات. وقد يمنح العوض النقدي المشّغل  إمتيازالمانح إلى المشّغل مقابل أال 

حقوقًا في مجموعة دفعات قابلة للتحديد من النقد أو النقد المعادل أو حقًا بكسب اإليرادات من 
مات أو أال آخر مّولد لإليرادات الستخدامه تقديم الخد إمتيازمستخدمين آخرين ألال 
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الخاص أو كال النوعين من العوض النقدي. ينتج عن كل نوع من أنواع العوض النقدي قضايا 
 ات محددة لتسهيل التطبيق المتسق للمعيار.إرشادمحاسبية معينة يوفر لها المجلس 

باإليرادات  عترافإلات كانت ضرورية لتطبيق مبادئ ارشادوكذلك استنتج المجلس أن اإل .1إستنتاج
ن المعامالت م"اإليراد  1العامة المذكورة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تقديم الخدمات وذلك بسبب الخاائص الفريدة لبعض الترتيبات  إمتيازعلى ترتيبات  التبادلية"
 )على سبيل المثال، أحكام مشاركة اإليرادات(.

. 93من قبل المشّغلين، ألنه قد تم التطرق لها في التفسير  ال يحدد هذا المعيار المحاسبة .2إستنتاج
يكون المشّغل في العديد من الحاالت عبارة عن منشأة قطاع خاص، وال ُتامم معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام ليتم تطبيقها على منشآت القطاع الخاص. وقد يكون 

وكذلك فإن هذه المعايير لم ُتامم ليتم  المشّغل أو المانح عبارة عن مشروع أعمال حكومي.
تطبيقها على منشآت األعمال الحكومية. بينما ُاممت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 ليتم تطبيقها على منشآت القطاع الخاص ومنشآت االعمال الحكومية.   

بغي أن ُيّوسع أن نطاق المعيار المقتر  ين 09اقتر  بعض المجاوبون على مسودة العرض  .7إستنتاج
. وأشار مجلس "العامة الجهات إلى العامة الجهات من" الخدمات تقديم إمتياز ليتضمن ترتيبات

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن بحث موضوع محاسبة تلك الترتيبات لم يكن 
أة قطاع عام الغرض الرئيسي وراء المشروع بل كان لبحث الحاالت التي يكون فيها المانح منش

تتبع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق أساس االستحقاق. وأشار المجلس إلى أن 
من معيار  91–93حسب الفقرات  اثل سيكون مالئماً تطبيق هذا المعيار من خالل التم
 ةالمحاسبي التقديرات في التغيرات المحاسبية، "السياسات 9المحاسبة الدولي في القطاع العام

لمانح القطاع العام وأنه قد يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني الذي  واألخطاء"
 تقديم الخدمات من قبل مشّغل القطاع العام.  إمتيازيتناول ترتيبات 

 التعريفات
لم يقدمها أيضًا. ونتيجة لذلك قدمت  93أية تعريفات ألن التفسير 09لم تقّدم مسودة العرض  .8إستنتاج

ات حول ماطلحات معينة. وقد اقتر  المجاوبون على مسودة إرشاد 09مسودة العرض
ذلك انطالقًا من أن هذا معيار وليس تفسير. وقد كان من المهم إضافة التعريفات  09العرض

بغرض االتساق في تطبيق المعيار. ووافق المجلس على أن هذا المعيار ينبغي ان يتضمن 
 تعريفات معينة. 

ستخدام ماطلح "البنية التحتية" لإلشارة إلى األال المستخدم في وافق المجلس على عدم ا .1إستنتاج
يستخدم ذلك الماطلح. كما أشار  93تقديم الخدمات على الرغم من أن التفسير  إمتيازترتيب 

المجلس إلى أن الماطلح ُيستخدم في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بطرق قد ال 
ضافة إلى ذلك، يكون للماطلح معنى معين في تكون على وفاق تام مع هذا المع يار. وا 

. ولضمان أن األال المشار 93ختاااات يختلف عما تم استخدامه في التفسيرإلبعض ا
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من هذا  1المذكورة في الفقرة  عترافإليه هو األال المعترف به على أساس شروط اإل
ى األال في هذا المعيار بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة(، ُيشار إل 91المعيار )أو الفقرة 

تقديم خدمات. ويفترض بهذا الماطلح تغطية األنواع ذاتها من األاول  إمتيازعلى أنه أال 
 .93كما هو مذكور في التفسير 

لم يسبق وأن تم تعريف ماطلح "الترتيب الملزم" من قبل، ولكن تم استخدامه في معايير  .91إستنتاج
لتزامالترتيبات التي تمنح حقوقُا و  المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى لواف ات ا 

مشابهة ألطرافها كما لو كانت على شكل عقد. واستنتج المجلس أنه وألغراض هذا المعيار 
 ينبغي تعريف هذا الماطلح لضمان اتساق تطبيق المعيار. 

 تقديم الخدمات إمتيازبأصل  عترافاإل
تقديم الخدمات فيما إذا كان  تيازإمتكمن المسألة المحاسبية الرئيسية في موضوع ترتيبات  .99إستنتاج

 تقديم الخدمات.  إمتيازبأال  عترافينبغي على المانح اإل
درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محاسن المخاطر والمكافئات والمنهج  .93إستنتاج

باألال. يركز منهج  عترافالمبني على السيطرة لتقييم ما إذا كان ينبغي على المانح اإل
ية للبنود والشروط الواردة في الترتيبات. غير أن قتاادوالمكافئات على الجوانب اإل المخاطر

تقديم الخدمات ألنه من وجهة نظر  إمتيازالمجلس لم يرى أن هذا المنهج مالئما لترتيبات 
تقديم الخدمات في توفير خدمات عامة  إمتيازالمانح، يكمن الغرض الرئيسي وراء أال 

ية إقتاادتقديم الخدمات وليس توفير منافع  إمتيازالمانح باستخدام أال محددة بالنيابة عن 
مثل اإليرادات المّولدة من قبل تلك األاول )على سبيل المثال، من رسوم المستخدمين(. 
لذلك، تستحّق إمكانيات الخدمة الخااة باألال للمانح. ومن المرجح أن تنتج المنافع 

م الخدمات في الحاالت التي ُيمنح فيها المشّغل الحق بكسب تقدي إمتيازية عن ترتيب قتااداإل
تقديم الخدمات أو أال آخر مّولد  إمتيازاإليرادات من مستخدمين آخرين إما ألال 

ية قتاادلإليرادات. ويركز المنهج المبني على السيطرة على ممارسة السيطرة على المنافع اإل
مكانيات الخدمة ألال   ت. تقديم الخدما إمتيازوا 

تقديم الخدمات لمشاركة المخاطر بين المانح  إمتيازحيث أنه يتم في الغالب إبرام ترتيبات  .99إستنتاج
والمشّغل، غير أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تساءل ما إذا كان من 
الممكن وضع شروط موضوعية بشكل كافي لتقييم المخاطر والمكافئات بغرض تحديد نتائج 

ضافة إلى ذلك، اعتبر أن ترجيح المخاطر والمكافئات يشّكل معضلة. ولذلك استنتج متسقة. وا  
 أن منهج المخاطر والمكافئات غير مالئم.

ات كان منهجًا مالئمًا. على الرغم من لتزامبحث المجلس أيضًا فيما إذا كان منهج الحقوق واإل .90إستنتاج
جلس يرى أنه يمثل تغيرًا هامًا في أن هذا المنهج كان يمكن أن يتمتع بميزة تعاقدية، إال أن الم

لتزاممحاسبة وا عداد تقارير أاول و  ات منشآت القطاع العام التي قد يكون لها مدلوالت ضمنية ا 
الذي  93تقديم الخدمات. نظرًا لقرار المجلس المتعلق بتكملة التفسير إمتيازتتجاوز ترتيبات 

ات غير لتزامن منهج الحقوق واإليستخدم المنهج المبني على السيطرة، وافق المجلس على أ
 مالئم لهذا المعيار. 
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استنتج المجلس أن المنهج المبني على السيطرة هو أكثر الطرق فعالية في تحديد ما إذا  .91إستنتاج
باألال. كما واستنتج أنه ينبغي للمنهج المبني على  عترافكان ينبغي على المانح اإل
وذلك لنفس األسباب المذكورة في  في حال تم استخدامه 93السيطرة االتساق مع التفسير

". ونتيجة لذلك، يعالج هذا المعيار فقط الترتيبات التي يتولى فيها المانح: 3 إستنتاجالفقرة "
)أ( السيطرة على أو تنظيم الخدمات التي يزّودها المشّغل و)ب( السيطرة على أي من 

تساق مع إلرتيب. وباتقديم الخدمات في نهاية مدة الت إمتيازالحاص المتبقية في أال 
، وفي حالة األاول ذات المدة المكتملة، يجب تحقيق الشرط )أ( فقط 93التفسير 

تقديم الخدمات. وكذلك استنتج أنه كان من الضروري التشديد على  إمتيازبأال  عترافلإل
تقديم الخدمات هو ترتيب ملزم . وبالتالي يتم تقييم ما إذا كان ينبغي  إمتيازأن ترتيب 

 تقديم الخدمات على أساس جميع حقائق وظروف الترتيب.  إمتيازبأال  عترافاإل
. إذ يجب تطبيقها فقط على 93من التفسير 1)أ( من هذا المعيار مع الفقرة 1تتسق الفقرة  .92إستنتاج

تقديم الخدمات وليس على الفهم الواسع لاالحيات القطاع  إمتيازالتنظيم الخاص بترتيب 
)أ( من 1المانح. يكون التنظيم المشار إليه في في الفقرة  العام التنظيمية من وجهة نظر

ات المذكورة في الفقرة رشادهذا المعيار إما من خالل عقد أو جهة منّظمة. تهدف اإل
)أ( إلى تحديد ما إذا كان ينبغي على 1" حول تطبيق الماطلح "ينّظم" في الفقرة 2"تطبيق 
وأّكد بعض المجاوبون على مسودة العرض  تقديم الخدمات. إمتيازبأال  عترافالمانح اإل

نظرًا  93ات اإلضافية يؤدي إلى عدم اتساق مع التفسير رشادعلى أن تقديم هذه اإل 09
ات رشادات إضافية حول معنى هذا الماطلح. يرى المجلس أن اإلإرشادلعدم وجود أي 

ق مانح القطاع تساق بين تطبيإل" ضرورية لضمان ا2اإلضافية التي توفرها الفقرة "تطبيق 
بأال  عتراف" في تحديد ما إذا كان ينبغي اإلالتنظيمالعام ومشّغل القطاع الخاص لشرط "

تقديم الخدمات، حيث أن القطاع العام قد يكون قد بحث هذا الماطلح في سياق  إمتياز
 الاالحيات التنظيمية الواسعة للحكومات.

 لتزامباإل  عترافاإل
معين عندما يعترف المانح بأال  إلتزامينشأ عنهما حالتين  09وافت مسودة العرض  .97إستنتاج

تقديم الخدمات، بناء على طبيعة العوض النقدي المستحق للمشّغل مقابل أال  إمتياز
 تقديم الخدمات. إمتياز

 إمتيازالمانح بأال  إعترافعند  لتزامباإل عترافأنه ينبغي اإل 09اقترحت مسودة العرض  .98إستنتاج
 إلتزامعبارة عن  لتزاممكانية أن يكون هذا اإلإدة إلى تقديم الخدمات. كما أشارت المسو 

لتزاممالي و  المالي ينشأ عند امتالك المانح  لتزامحسن أداء. وكذلك اقترحت المسودة أن اإل ا 
مجموعة دفعات قابلة للتحديد من النقد أو النقد المعادل التي يقدمها إلى المشّغل، في حين 

المانح المشّغل من خالل منحه حق فرض رسوم على حسن األداء عند تعويض  إلتزامينشأ 
تقديم الخدمات أو من خالل منح المشّغل فراة الواول إلى  إمتيازمستخدمي أال 

أال آخر مّولد لإليرادات الستخدامه الخاص. واقترحت المسودة أيضُا أن يقوم المانح 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

   9090 93 أساس اإلستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 91اع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القط وفقاً حسن األداء  إلتزامبمحاسبة 
 .ات واألاول المحتملة"لتزام"المخااات، اإل

بتوضيح هذه المسألة، وباألخّص فيما يتعلق  09طالب المجاوبون على مسودة العرض  .91إستنتاج
 حسن األداء" المحدد في المسودة. وفيما يلي أدناه ملخص مخاوف المجاوبين. إلتزام"ب
تقديم  إمتيازاعتبر بعض المجاوبون أن حق فرض رسوم على مستخدمي أال  (أ)

الخدمات أو من خالل منح المشّغل فراة الواول إلى أال آخر مولد 
لإليرادات هو أمرًا مستقل عن التعويض مقابل األال. وشدد أولئك المجاوبون 

 إمتيازعلى أن متطلب توفير فراة الواول هو سمة من سمات أغلب ترتيبات 
فينبغي أن ال يعتمد ذلك بذلك،  عترافتقديم الخدمات وفي حال كان ينبغي اإل

 على عدم تسديد المانح الدفعات إلى المشّغل.  عترافاإل

بحدوث تدفق اادر  إلتزامحسن أداء، فإنه ال يوجد  إلتزاموبينما ُواف على أنه  (ب)
ية من المانح في الفترات المستقبلية. وبالتالي يتساءل أولئك قتاادمن الموارد اإل

كما هو معّرف في معيار المحاسبة  لتزامالمجاوبون فيما إذا يمكن عرض اإل
أو المخاص كما هو معّرف في معيار المحاسبة  9الدولي في القطاع العام 
 بشكل مناف.  91الدولي في القطاع العام 

ضافة إلى ما سبق، طالب عدد من المجاوبين اآلخرين نتيجة المخاوف المذكورة أعاله،  .31إستنتاج وا 
مسودة العرض. وتساءل بعض من هؤالء المجاوبين  حسن األداء" في إلتزامتوضيحًا لمعنى "

 فيما إذا كان جوهر طبيعة "بند التوازن" هذا هو عبارة عن إيرادات مؤجلة. 
أّيد المجلس أن توضيح هذه المسألة كان أمرًا مطلوبًا. وأشار كذلك إلى أن استخدام ماطلح  .39إستنتاج

لي في القطاع ار المحاسبة الدو حسن األداء" قد يخلق التباسا نظرًا الستخدامه في معي إلتزام"
فيما يتعلق بالمعامالت ن المعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت(" م "اإليراد 39العام 

تقديم الخدمات هو معاملة تبادلية وليس  إمتيازغير التبادلية. وأشار أيضًا إلى أن ترتيب 
حسن األداء فيما يتعلق  إلتزاملح معاملة غير تبادلية وبالتالي فإنه من األفضل استخدام ماط

 بالمعامالت التبادلية. 
تقديم الخدمات، فإنه يعترف إما  إمتياز، عندما ال يسيطر المشّغل على أال 93في التفسير .33إستنتاج

تقديم الخدمات أو بأال غير ملموس وذلك باالعتماد على الجهة التي تتحمل  إمتيازبأال 
ي المنهج ذاته للمانح وذلك لغرض الحفاظ على مخاطر الطلب. وأّيد المجلس أنه ينبغي تبن

المانح  إعتراف. وبالتالي، يتم تحديد نموذجان لمحاسبة االئتمان عند 93االتساق مع التفسير
المالي ونموذج منح حق معين  لتزاملهذا المعيار: نموذج اإل وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازبأال 

 اء"(.حسن األد إلتزامإلى المشّغل )الذي يحل محل "

حسن  إلتزاممن " 09إن قرار المجلس بتعديل الماطلحات المستخدمة في مسودة العرض  .39إستنتاج
 إمتياز" ال يغّير معالجة المانح المحاسبية لترتيب لتزاماألداء" إلى استخدام المعيار ماطلح "اإل

 .09تقديم الخدمات عن ما هو مقتر  في مسودة العرض 
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 المالي  لتزامنموذج اإل

المانح المشّغل من خالل التسديد نقدا أو بأي أال مالي آخر مقابل سيطرته  عندما يعّوض .30إستنتاج
هذا النوع من الترتيب على أنه "نموذج  93تقديم الخدمات، ياّنف التفسير إمتيازعلى أال 

األال المالي" ألن المشّغل يستلم أال مالي. ويشير هذا المعيار إلى هذا النوع من الترتيب 
 مالي.  إلتزامالمالي" ألن المانح يستلم  تزاملعلى أنه "نموذج اإل

المالي في الحاالت التي يكون فيها المانح ملزمًا بتسديد مجموعة من الدفعات  لتزامينشأ اإل .31إستنتاج
القابلة للتحديد إلى المشّغل ألنه نتيجة للترتيب الملزم فإن المانح ملتزم بالتسديد نقدًا أو بأي 

المشّغل(. وقد استنتج المجلس أنه عند وجود مجموعة أال مالي آخر إلى المنشأة األخرى )
دفعات قابلة للتحديد من النقد أو النقد المعادل، ينبغي تخايص الدفعات على أنها تخفيض 

ومااريف تمويل ضمنية ورسوم مقابل الخدمات التي يوفرها المشّغل بموجب ترتيب  لتزاملإل
 تقديم الخدمات.    إمتياز

تقديم الخدمات من خالل ترتيب ملزم قد يتضمن عقودًا أو ترتيبات مشابهة  إمتيازتُبرم ترتيبات  .32إستنتاج
لتزامتمنح حقوقا و  ات مشابهة ألطرافها كما لو كانت على شكل عقد. واستنتج المجلس أنه في ا 

ات ألي من األطراف كما لو كانت لتزامحال وجود ترتيبات مشابهة تمنح نفس الحقوق واإل
"األدوات  38تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على شكل عقد، حينها ينبغي 

ت" افااح"األدوات المالية: اإل 31ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المالية: العرض"
 91على نحو مشابه لتلك الترتيبات، وينبغي تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 قياسًا بتلك الترتيبات. "األدوات المالية: اإلفااحات"

، أشار المجلس إلى أن 93خالل بحثه في أي حياد عن هذا الجانب المحدد من التفسير .37إستنتاج
السمات الرئيسية لهذا التفسير والتي كانت موضوع منهج "المرآة" في اياغة هذا المعيار قد 

 . فاا واإل عترافاقتارت على نطاق الترتيبات التي ستتم إضافتها ومتطلبات اإل

للمعيار الذي يخّص األدوات المالية. ويّوفر  وفقاً محاسبة األال المالي  93تطلب التفسير ي .38إستنتاج
ات لتحديد سعر الفائدة الذي سيتم استخدامه لتحديد مااريف التمويل إرشادهذا المعيار 

المالي. واعتبر المجلس أن المانح عادًة ال يمتلك معلومات كافية  لتزامبموجب نموذج اإل
ات استخدام التكلفة الرأسمالية للمشّغل في رشادالسوق. ونتيجة لذلك، تتطلب اإل لتحديد سعر

حال كانت قابلة للتحديد. وكذلك يسمح المجلس باستخدام أسعار أخرى مناسبة للبنود والشروط 
 تقديم الخدمات.  إمتيازالمحددة في ترتيب 

 نموذج منح حق معين إلى المشّغل
، أعاد المجلس النظر في 09ا المجاوبون على مسودة العرض واستجابة للمسائل التي أثاره .31إستنتاج

تقديم الخدمات حيث يسترجع  إمتيازطبيعة العوض النقدي المقدم من قبل المانح مقابل أال 
تقديم  إمتيازالمشّغل سعر األال من اإليرادات المكتسبة من المستخدمين اآلخرين ألال 

المجلس إلى أنه في هذه الحالة ال يتم تحقيق  الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات. وأشار
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تقديم الخدمات من قبل المانح، بل من قبل  إمتيازالعوض النقدي المدفوع مقابل أال 
تقديم الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات. ويؤدي الجوهر  إمتيازمستخدمي أال 

نح وبالتالي تستحّق ي لهذا الترتيب إلى زيادة اافي األاول الُمعطاة إلى الماقتااداإل
تقديم الخدمات هو معاملة تبادلية،  إمتيازبها. وحيث أن ترتيب  عترافاإليرادات وينبغي اإل

عند البحث في طبيعة اإليرادات  1 رجع المجلس إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 بها. عترافوتوقيت اإل

ّوضه من خالل منحه حق معين )على في حال تحّمل المشّغل مخاطر الطلب، فإن المانح يع .91إستنتاج
سبيل المثال، ترخيص معين( لفرض رسوم على مستخدمي الخدمات العامة المتعلقة بأال 

تقديم الخدمات أو أال آخر مّولد لإليرادات. وكذلك يزّود المانح المشّغل فراة  إمتياز
حسين أال الواول إلى األال حتى يتم تعويضه مقابل إنشاء أو تطوير أو استمالك أو ت

هذا النوع من الترتيب على أنه "نموذج األال غير  93تقديم الخدمات. ياّنف التفسير إمتياز
الملموس". ويشير هذا المعيار إلى هذا النوع من الترتيب على أنه "نموذج منح حق معين إلى 

 المشّغل".
على أنه زيادة أو  إلتزامئتمان على أنه إللذلك بحث المجلس فيما إذا كان ينبغي محاسبة ا .99إستنتاج

 مباشرة في اافي األاول/حقوق الملكية أو على أنه إيرادات. 
تقديم  إمتيازًا وذلك ألن ترتيب إلتزامتم االتفاق على أنه في هذه الحالة ال يمتلك المانح  .93إستنتاج

تقديم الخدمات من قبل  إمتيازالخدمات هو عبارة عن تبادل أاول، مع الحاول على أال 
ق إلى المشّغل لكسب اإليرادات من مستخدمين آخرين لألاول خالل المانح مقابل نقل الحقو 

 تقديم الخدمات.  إمتيازمدة ترتيب 
إلى أنه ينبغي معاملة االئتمان على أنه اافي  09أشار بعض المجاوبون على مسودة العرض .99إستنتاج

، األمر الذي 9تساق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إلحقوق ملكية، با أاول/
دد اافي األاول/ حقوق الملكية على أنها الحاة المتبقية من أاول المنشأة بعد اقتطاع يح

على أربعة عناار لاافي  9اتها. ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإلتزامجميع 
 األاول/حقوق الملكية، كما هو موضح فيما يلي:

في تاريخ اإلبالغ عن  رأس المال المساهم به، على اعتباره اإلجمالي المتراكم (أ)
 المساهمات من قبل المالكين مطروحا منها التوزيعات على المالكين؛ 

 الفائض أو العجز المتراكم؛ (ب)

حتياطات، بما في ذلك واف طبيعة وغرض كل احتياطي ضمن اافي األاول/ إلا (ج)
 حقوق الملكية؛ و

 حاص األقلية. (د)
افي أاول/ حقوق ملكية المانح وذلك استنتج المجلس أن االئتمان ال يمثل زيادة مباشرة في ا .90إستنتاج

ألن االئتمان ليس واحد من عناار اافي األاول/ حقوق الملكية المحددة في الفقرة 
 " وذلك لألسباب الُمشار إليها أدناه:99 إستنتاج"

ية مستقبلية أو إمكانيات خدمة إقتاادتعّرف المساهمات من المالكين على أنها "منافع  (أ)
تلك التي ينتج عنها  إستثناءمنشأة من قبل أطراف خارجية، بتمت المساهمة بها في ال
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ات المنشأة والتي تثبت وجود حاة مالية في اافي أاول/ حقوق ملكية المنشأة إلتزام
ية المستقبلية أو قتااد( توزيعات المنافع اإل9التي: )أ( تنقل الحق في كل من: )

بار أن تلك التوزيعات تقع إمكانيات الخدمة من قبل المنشأة خالل مدتها، على اعت
( توزيعات أي زيادة في األاول عن 3تحت تاّرف المالكين أو ممثليهم، و)

ات في حال تافية المنشأة؛ و/أو )ب( يمكن بيعها أو تبادلها أو نقلها أو لتزاماإل
تقديم الخدمات هذا  إمتيازبأال  عترافاستعادتها." ال يحقق االئتمان المرتبط باإل

لعدم تقديم المشّغل أي مساهمة إلى المانح تنتج عنها حاة مالية في  التعريف نظراً 
 . 9المنشأة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الفائض/ العجز المتراكم هو تراكم لفائض وعجز المنشأة. يمثل االئتمان المرتبط  (ب)
 س تراكمًا. تقديم الخدمات معاملة مفردة ولي إمتيازبأال  عترافباإل

تنتج االحتياطات عموما عن بنود معترف بها بشكل مباشر في اافي األاول/ حقوق  (ج)
الملكية كما هو محدد في متطلبات معينة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام، وقد تتضمن على سبيل المثال األربا  والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم األاول 

والمعدات(. وال يمثل االئتمان المرتبط  والماانع الممتلكات)على سبيل المثال، 
تقديم الخدمات أو إعادة تانيفه ربح أو خسارة محددة على  إمتيازبأال  عترافباإل

بها مباشرة في اافي األاول/ حقوق الملكية ألنه يتضمن معاملة  عترافأنه يتم اإل
إعادة تانيف األاول القائمة تبادلية وليس إعادة تقييم األال القائم للمانح. تتم 
تقديم الخدمات وتستمر في  إمتيازالخااة بالمانح، عندما يتم استخدامها في ترتيب 

 تحقيق معايير السيطرة المذكورة في هذا المعيار، وبالتالي ال يتم إجراء أي إعادة تقييم. 
/ ُتعّرف حاص األقلية على أنها "ذلك الجزء من الفائض أو العجز واافي أاول (د)

حقوق ملكية المنشأة المسيطر عليها المنسوب إلى اافي األاول/ حقوق الملكية غير 
المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل منشأة مسيطرة من خالل المنشآت 
المسيطر عليها". وقد تنشأ حاص األقلية على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة 

مج منشاة أعمال حكومية تم خاخاتها ية، على مستوى كامل الحكومة، بدقتااداإل
بشكل جزئي. ونتيجة لذلك، قد يظهر مساهمين خاّاين يملكون حااًا مالية في 

 إمتيازبأال  عترافاافي أاول/ حقوق ملكية المنشأة. غير أن االئتمان المرتبط باإل
تقديم الخدمات ال يحقق هذا التعريف نظرًا لعدم امتالك المشّغل مثل هذه الحاة 

 الية في المانح. الم

تقديم الخدمات  إمتيازوافق المجلس على أن االئتمان يمّثل إيرادات. وعلى اعتبار أن ترتيب  .91إستنتاج
عند البحث  1هو معاملة تبادلية، رجع المجلس إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة التبادلية عند بيع ، تعتبر العملي1للمعيار  بها. ووفقاً  عتراففي طبيعة اإليرادات وتوقيت اإل
البضائع أو تقديم الخدمات مقابل بضائع أو خدمات مختلفة بأنها معاملة تّولد اإليرادات حيث 

 إمتيازانها تؤدي إلى زيادة في اافي أاول المانح. وفي هذه الحالة، استلم المانح أال 
اآلخرين تقديم الخدمات مقابل منح المشّغل حق )ترخيص( فرض الرسوم على المستخدمين 
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تقديم الخدمات المعترف  إمتيازللخدمة العامة التي يوفرها بالنيابة عن المانح. ويختلف أال 
به من قبل المانح عن الحق )األال غير الملموس( المعترف به من قبل المشّغل. غير أنه 

 . إلتزامئتمان على أنه إلباإليرادات، ُيعترف با عترافلحين استيفاء شرط اإل

س إلى أنه في هذه الحالة ال يوجد تدفق نقدي وارد يساوي اإليرادات المعترف بها. أشار المجل .92إستنتاج
حيث تقدم المنشأة بموجبه  1وتتوافق هذه النتيجة مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بضائع أو خدمات مقابل أال آخر مختلف ُيستخدم الحقًا لتوليد إيرادات نقدية. 

القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة، والمعّدلة بمبلغ أي نقد أو يتم قياس اإليرادات ب .97إستنتاج
نقد معادل منقول. وفي حال لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات 
المستلمة بشكل موثوق، تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات التي يتم التنازل 

 بلغ أي نقد أو نقد معادل منقول.  عنها والمعّدلة بم

ثالثة أنواع من المعامالت التي ينتج عنها  1يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .98إستنتاج
إيرادات: تقديم الخدمات وبيع البضائع )أو أاول أخرى( واإليرادات الناتجة عن استخدام 

د بحث المجلس هذه األنواع من اآلخرين ألاول وفوائد وحقوق انتفاع وأربا  أسهم المنشأة. وق
 المعامالت بشكل منفال أثناء النظر في طبيعة اإليرادات.

باإليرادات المناوص عليها في معيار  عترافبحث المجلس المناهج المستخدمة في اإل .91إستنتاج
فيما يتعلق بنموذج "منح حق معين إلى المشّغل" واستنتج  1المحاسبة الدولي في القطاع العام 

منهج يحقق ظروف هذا النموذج. غير أن المجلس أشار إلى أن توقيت  أنه ال يوجد أي
باإليرادات بموجب كل منهج يتم خالل مدة الترتيب وليس على الفور. كما حدد أن  عترافاإل

 لتزامباإليرادات الناتجة عن اإل عترافلإل مناسباً باإليرادات كان أيضا  عترافذلك النمط من اإل
باإليرادات، ُيعترف  عترافنتيجة لذلك، فإنه لحين استيفاء معايير اإلالمرتبط بهذا النموذج. و 

 . إلتزامباالئتمان على أنه 

بالمااريف التشغيلية في الحاالت  عترافبحث المجلس فيما إذا كان ينبغي على المانح اإل .01إستنتاج
" فيما يخص نموذج منح حق معين إلى المشّغل. وأشار 91 إستنتاجالمواوفة في الفقرة "

تقديم الخدمات الذي يستلمه  إمتيازالمانح المعترف به يرتبط فقط بأال  إلتزامس إلى أن المجل
باإليرادات  عترافبمااريف الخدمة، ينبغي على المانح اإل عترافالمانح. وفي حال تم اإل

الضمنية المساوية للمااريف السنوية بشكل سنوي. غير أن المجلس ال يعتقد أن هذا النوع 
كفيل بتوفير معلومات مفيدة نظرًا ألن اإليرادات والمااريف ذات المبالغ من المحاسبة 

المتساوية ُيعترف بها سنويًا. وأشار المجلس إضافة إلى ما سبق إلى أنه قد ال تتوفر معلومات 
موثوقة حول مااريف المشّغل في أي حال من األحوال. وبالتالي، استنتج المجلس أنه ال 
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تقديم الخدمات في  إمتيازبالمااريف التشغيلية المرتبطة بترتيب  ترافعينبغي على المانح اإل
 ". 91 إستنتاجالظروف المواوفة في الفقرة "

 

 التي تمت معالجتها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى األمور المحاسبية 
الك أمور محاسبية إضافية تقديم الخدمات، قد تكون هن إمتيازنظرًا لتعقيد العديد من ترتيبات  .09إستنتاج

مرتبطة ببعض البنود في العقد أو في ترتيب ملزم مشابه )على سبيل المثال، اإليرادات، 
المااريف، الضمانات، البنود المحتملة(. وافق المجلس على أنه من غير الضروري تكرار 

المحاسبة وا عداد ات القائمة في هذا المعيار. ونتيجة لذلك، عندما يحدد معيار قائم رشادتلك اإل
تقديم الخدمات، فإنه ُيشار إلى ذلك المعيار ضمن هذا  إمتيازالتقارير ألحد عناار ترتيب 

ات إضافية. غير أن المجلس أشار إلى  بعض الحاالت  )على إرشادالمعيار دون تقديم أية 
ة في باإليرادات( التي ياعب فيها تطبيق معايير المحاسبة الدولي عترافسبيل المثال، اإل

تقديم الخدمات. وقّدم المجلس  إمتيازالقطاع العام بسبب بعض الافات النادرة في ترتيبات 
ات حول كيفية تطبيق المبادئ المناوص عليها في معايير أخرى لضمان رشادبعض اإل

 اتساق تطبيق هذا المعيار.
 نتقالاإل 

تقديم الخدمات  إمتيازيتطلب هذا المعيار من المنشأة التي سبق وأن اعترفت بأاول  .03إستنتاج
لمعيار  وفقاً ات واإليرادات والمااريف ذات العالقة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي لتزامواإل

. كما يتطلب هذا المعيار من المنشأة التي لم يسبق وأن 9المحاسبة الدولي في القطاع العام
العالقة ات واإليرادات والمااريف ذات لتزامتقديم الخدمات واإل إمتيازاعترفت بأاول 

وتستخدم أساس االستحقاق المحاسبي تطبيق هذا المعيار إما بأثر رجعي أو بأثر مستقبلي 
باستخدام التكلفة المفترضة من بداية أقرب فترة ُتعرض فيها المعلومات المقارنة في البيانات 

 المالية.
التغيرات  ضرورة محاسبة 9يقتضي الشرط العام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .09إستنتاج

عندما يكون التطبيق بأثر رجعي غير ممكن. وأشار المجلس إلى وجود  إستثناءبأثر رجعي ب
عادة القياس. وكان رأي المجلس انه يكون  جانبين في التحديد بأثر رجعي: إعادة التانيف وا 

يان من الممكن عادًة تحديد التانيف المالئم بأثر رجعي لجميع المبالغ الُمضافة سابقًا إلى ب
تقديم الخدمات بأثر رجعي ال  إمتيازالمركز المالي الخاص بالمانح، لكن إعادة قياس أاول 

تقديم  إمتيازالمنشأة سابقًا بأاول  إعترافيكون دائما أمرا ممكنا، وباألخص عند عدم 
 ات واإليرادات والمااريف ذات العالقة. لتزامالخدمات واإل

البيان بأثر رجعي هو أمر غير ممكن، يتطلب معيار أشار المجلس، أنه عندما يكون إعادة  .00إستنتاج
التطبيق بأثر مستقبلي من أقرب تاريخ ممكن والذي ُيحتمل  9المحاسبة الدولي في القطاع العام

 أن يكون بداية فترة إعداد التقارير الحالية.
 إمتيازنتقالية في هذا المعيار للمنشآت التي لم يسبق وأن اعترفت بأاول إلتم تعديل األحكام ا .01إستنتاج

وذلك ألن بعض المجاوبون على تلك المسودة تساءلوا  09تقديم الخدمات من مسودة العرض
للمنشأة  9عن سبب عدم مالئمة الشرط العام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 09تقديم الخدمات. وقد اقتضت مسودة العرض  إمتيازالتي لم يسبق وأن اعترفت بترتيبات 
 ثر مستقبلي في مثل تلك الحاالت لكنها سمحت بالتطبيق بأثر رجعي. التطبيق بأ

إزاء الجدوى من  09أعرب المجلس عن بعض من مخاوفه أثناء اياغة مسودة العرض  .02إستنتاج
تقديم الخدمات، وارتأى أنه من المحتمل أن يؤدي هذا األمر إلى  إمتيازتحديد قياس أال 

فيما مضى. وكان هذا األمر مشابه ألمر آخر  معالجة غير متسقة للترتيبات التي تم إبرامها
"االاول غير  99نتج أثناء الاياغة النهائية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على ذلك األساس، يرى المجلس أنه من المالئم اقترا  أحكام انتقالية في  . وبناءً الملموسة"
المناوص عليها في معيار  بحيث تكون على اتساق مع تلك األحكام 09مسودة العرض 

 .  99المحاسبة الدولي في القطاع العام 

غير أن المجلس أشار إلى أن الظروف التي تحيط باألاول غير الملموسة تختلف عن تلك  .07إستنتاج
تقديم الخدمات عمومًا  إمتيازتقديم الخدمات. تتضمن ترتيبات  إمتيازالتي تتضمنها ترتيبات 

ه من المرجح أن تكون المعلومات المطلوبة لاياغة ترتيبات ملزمة طويلة األجل حيث أن
معلومات القيمة العادلة والتكلفة متوفرة بسهولة أكثر مما هو الحال بالنسبة لألاول غير 
الملموسة التي تم استمالكها أو تطويرها في الماضي، حتى في الحاالت التي لم يسبق وأن 

 . تقديم الخدمات إمتيازاعترفت المنشأة فيها بأاول 

غير أن المجلس أقر أنه قد يكون من الاعب التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل نظرًا الحتمالية  .08إستنتاج
أن تكون العديد من هذه الترتيبات قد تم إبرامها فيما مضى. ونتيجة لذلك، ارتأى المجلس 

 تقديم الخدمات وقياسها.  إمتيازبأاول  عترافامكانية استخدام "التكلفة المفترضة" لإل
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 ات التنفيذ إرشاد
 ه.من ءاً جز لكنها ال تشّكل  93ات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رشادهذه اإل ترافق

 

ات التنفيذ هذه إلى توضيح جوانب معينة من متطلبات معيار المحاسبة الدولي إرشادتهدف  .9 تنفيذ
 . 93في القطاع العام 

 

 م الخدمات تقدي إمتيازاإلطار المحاسبي لترتيبات 
تقديم الخدمات المناوص عليها في  إمتيازيلّخص الرسم البياني أدناه محاسبة ترتيبات  .3 تنفيذ

 . 93معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

   
 
   

 

 

 

 خارج نطاق المعيار

از هل تم بناء أو صياغة أو استمالك أصل امتي
لث المشغّل من طرف ثاتقديم الخدمات من قبل 

ل لغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات، أم ه
ح هذا األصل هو أصل قائم للمشغّل بحيث يصب
دمات؟األصل كجزء من ترتيب امتياز تقديم الخ  

 ال

 ال

 نعم

 ال
 نعم

 نعم

 ضمن نطاق المعيار

  والمصانعيعترف المانح بأصل امتياز تقديم الخدمات أو يعيد تصنيف جزء من الممتلكات  
 والمعدات، أو أصل غير ملموس أو أصل مؤجر على أنه أصل امتياز تقديم الخدمات.

  يحاسب المانح أصل امتياز تقديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات أو أصل
 كما يجب. 07أو المعيار  71للمعيار  غير ملموس وفقا  

  16والمعيار  17ليه في المعيار ختبار انخفاض القيمة كما هو منصوص عإيتّبع المانح. 
  9يعترف المانح بااللتزام ذات الصلة المساوي لقيمة أصل امتياز تقديم الخدمات )المعيار ،

 .(03، المعيار 19، المعيار 12المعيار 
  الصلة بأصل امتياز تقديم الخدمات.يعترف المانح بالعوائد والتكاليف ذات 

ئم قا هل أصل امتياز تقديم الخدمات هو أصل
صول للمانح بحيث يُعطى المشغّل امكانية الو

 بغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات.

  

 ال

 ال

 
هل يسيطر المانح، من خالل الملكية، على الحق 
ية االنتفاعي أو غير ذلك كأي من الحصص المتبق

الهامة في أصل امتياز تقديم الخدمات في نهاية 
 ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟    

و هل يُستخدم أصل امتياز تقديم الخدمات في أ
 الترتيب على مدى حياته المفيدة؟

ي هل يسيطر المانح أو ينظّم أي الخدمات ينبغ
خدمات للمشغّل توفيرها مع أصل امتياز تقديم ال

 وإلى من وبأي سعر؟ 
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التي تنطبق على األنواع النموذجية  اإلشارات إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 تقديم الخدمات التي تتضمن أصل معين إلى جانب تقديم الخدمة إمتيازمن ترتيبات 

يبين الجدول األنواع النموذجية لترتيبات مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات القطاع  .9 تنفيذ
العام ويقّدم إشارات إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي ُتطّبق على تلك 

قائمة أنواع الترتيبات ال تعتبر شاملة. والغرض من هذا الجدول هو  الترتيبات. غير أن
للتشديد على استمرارية الترتيبات. ولم تكن في نية المجلس نقل االنطباع بأن هنالك فروق 

 بين متطلبات المحاسبة لمختلف أنواع الترتيبات. 
لدولي في الترتيبات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة ا المظللهتوضح الناوص  .0 تنفيذ

 .93القطاع العام 

 
  

                                

 المالك مزّود الخدمة المستأجر الفئة

أنواع الترتيبات 
 النمطية

 عقد اإليجار

)على سبيل 
ستئجار إالمثال، 

المشّغل أال 
معين من 
 المانح(

عقد الخدمة و/أو 
الايانة )مهام 

محددة، على سبيل 
المثال، تحايل 

 الديون، إدارة المرافق(

-اإلاال 
 النقل-التشغيل

-البناء
 النقل-التشغيل

-البناء
-االمتالك
 التشغيل

سحب  911%
االستثمار/ 

 خاخاة/ تعاون

 المشّغل المانح  ملكية األال

استثمار رأس 
 المال

  المشّغل المانح

 المشّغل المانح و/أو المشّغل المانح مشتركة مخاطر الطلب

 المدة النموذجية

  سنة 91 – 31 سنوات 1 - 9 سنة 31 – 8

حدد )أو محدد غير م
من خالل ترتيب ملزم 
 أو ترخيص معين(

 المشّغل  المانح الحاة المتبقية

معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع 
 العام ذات الالة

هذا المعيار /المعيار  9المعيار  99المعيار 
 99/المعيار 97

)إلغاء  99/ المعيار 97المعيار 
 (عترافاإل

 (باإليرادات عتراف)اإل 1المعيار 
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 أمثلة توضيحية
 ه.من ءاً جز لكنها ال تشّكل  93ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تقديم  إمتيازتتطرق هذه األمثلة لثالث أنواع فقط من عدة أنواع محتملة من ترتيبات  .9 مثال
عالجة المحاسبية لبعض السمات الشائعة في الخدمات. وتهدف هذه األمثلة إلى توضيح الم

 إمتيازفتراض أن مدة ترتيب إلالمهنة. وإليضا  هذه التوضيحات بأكبر قدر ممكن، تم ا
سنوات فقط وأن مقبوضات المشّغل السنوية تستمر على طول تلك  91تقديم الخدمات هي 

 سنوية مع مرور الوقت. اإليرادات ال الفترة. وفي الواقع، قد تكون الفترات أطول وقد تزداد

 بنود الترتيب )مشتركة بين جميع األمثلة الثالث(
 ُيعّبر عن المبالغ النقدية في هذه األمثلة "بوحدات العملة". .3 مثال

 هذه البنود مشتركة بين األمثلة الثالث التالية: .9 مثال

 -واستكمال األعمال اإلنشائية خالل سنتين  -تتطلب بنود الترتيب من المشّغل بناء طريق .0 مثال
سنوات(. يقع الترتيب  91- 9انة وتشغيل الطريق لمدة قياسية قدرها ثماني سنوات )أي واي

تقديم الخدمات في  إمتيازبأال  عترافضمن نطاق هذا المعيار ويحقق الطريق شروط اإل
 بالنسبة ألال ذي مدة مكتملة(. 91)أو الفقرة  1الفقرة 

طح الطريق في حال تم إتالف وكذلك تتطلب بنود الترتيب من المشّغل إعادة تغطية س .1 مثال
الطريق الرئيسي إلى ما دون وضع محدد. ويقّدر المشّغل أنه سيقوم بإعادة تغطية سطح 

وحدة عملة. ويتم إضافة تعويض  991الطريق في نهاية السنة الثامنة بقيمة عادلة تبلغ 
التي يحق  المشّغل مقابل هذه الخدمة إلى مجموعة الدفعات المحددة مسبقًا و/أو اإليرادات

تقديم الخدمات أو من أال آخر مّولد لإليرادات مقّدم من  إمتيازللمشّغل كسبها من أال 
 المانح إلى المشّغل.

تقديم الخدمات  إمتيازمن المفترض أن سطح الطريق األالي هو عنار منفال من أال  .2 مثال
 97ع العام المناوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطا عترافوأنه يحقق شروط اإل

تقديم الخدمات. وُيفترض أيضا وجود تأكيد كافي فيما  إمتيازالمبدئي بأال  عترافعند اإل
به كعنار منفال عند  عترافيخص توقيت ومقدار عمل إعادة تغطية السطح حتى يتم اإل

. وُيفترض أنه يمكن استخدام التكلفة المتوقعة إلعادة تغطية السطح 1حدوث إعادة تغطية السطح
تقدير التكلفة المبدئية لطبقات السطح المعترف بها على أنها عنار منفال من أال  في

بسطح الطريق على أنه عنار منفال من القيمة  عترافتقديم الخدمات. وبالتالي يتم اإل إمتياز
تقديم الخدمات ويتم قياسه بالقيمة العادلة المقّدرة إلعادة تغطية  إمتيازالعادلة المبدئية ألال 

                                                           

إذا لم يكن هذا هو الحال )مثال، احتمالية ان يقوم المشغل بإعادة تغطية السطح مستقبال، أو احتمالية أن يتكبد مااريف ايانة   3 
 إضافية خالل مدة ترتيب امتياز تقديم الخدمات(، فإنه قد ال يكون من المناسب االعتراف بأي عنار معين. 
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 إستهالكهذه أقار من فترة  ستهالكسنوات. وتكون فترة اإل 8 –9ه خالل إستهالكطح ويتم الس
خالل ست سنوات  قاعدة الطريق، وتأخذ بعين االعتبار أن إعادة تغطية السطح يحدث عادةً 

سنة. وخالل مرحلة اإلنشاء، ُيفترض أنه يتم إنشاء قاعدة الطريق فقط في السنة  31وليس 
 لطريق جاهزا لالستخدام فقط في نهاية السنة الثانية. األولى، ويكون ا

تقديم الخدمات  إمتيازبعنار استبدال سطح الطريق كعنار منفال من أال  عترافإن اإل .7 مثال
 لتزامالمعترف به من قبل المانح. وحيث يرتبط اإل لتزامفي السنة الثامنة ينتج عنه زيادة في اإل

باإليرادات اإلضافية فيما يخص هذه الزيادة بشكل بنموذج منح حق معين إلى المشغل، ُيعترف 
متساوي خالل مدة الترتيب. لكن إذا مّثلت النفقات تحسنا في إمكانيات الخدمة مثل طريق سير 

 عترافجديد بدال من استعادة قدرة الخدمة األالية، فإنه يكون من المناسب بدال من ذلك اإل
 دوثه. باإليرادات المتعلقة بذلك التحسن فقط عند ح

 101وحدة عملة تتكون من  95111في بداية السنة الثالثة، بلغ إجمالي القيمة العادلة للطريق  .8 مثال
وحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات السطح.  991وحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات األساس و

ُتعامل  وُتستخدم القيمة العادلة لطبقات السطح لتقدير القيمة العادلة إلعادة تغطية السطح )والتي
(. وُيستخدم أيضا العمر 97لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً كعنار استبدال 

ستبدال في السنتين التاسعة إلعنار ا إستهالكالمقدر لطبقات السطح )أي ست سنوات( لتقدير 
عة الدفعات والعاشرة. ويكون إجمالي القيمة العادلة المبدئية للطريق أقل من القيمة الحالية لمجمو 

 المحددة مسبقا المتعلقة باألال، حيث أمكن. 

السنوي على  ستهالكسنة. ويأخذ المانح اإل 31ي لقاعدة الطريق هو قتااديكون العمر اإل .1 مثال
( لطبقات األساس. وُتستهلك 101/31وحدة عملة ) 98أساس القسط الثابت. وهو يبلغ بالتالي 

للعنار األالي ويبدأ في السنة التاسعة  (8-9سنوات )السنوات  2طبقات السطح على مدى 
وحدة عملة  98السنوي المرتبط بطبقات السطح ما مجموعه  ستهالكلعنار االستبدال(. يبلغ اإل

تقديم  إمتيازنخفاض في قيمة الطريق خالل مدة ترتيب إ(. وال يوجد 2وحدة عملة/ 991)
 الخدمات. 

تقديم  إمتيازتبلغ النسبة الضمنية في ترتيب من غير الممكن تحديد تكلفة رأس المال المشّغل. و  .91 مثال
 . %2598الخدمات الخاص باألال 

 ُيفترض أن تحال جميع التدفقات النقدية في نهاية السنة. .99 مثال

" على 11من المفترض أن القيمة الزمنية لألموال هي قيمة غير كبيرة. وتنص الفقرة "تطبيق  .93 مثال
 القيمة الزمنية لألموال هي قيمة كبيرة. ات حول الطرق التي قد تكون مناسبة عندما تكون إرشاد

تنتهي االحية الترتيب في نهاية السنة العاشرة. وعند حدوث ذلك، ينقل المشّغل عملية تشغيل  .99 مثال
 الطريق إلى المانح. 
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لكل واحد من األمثلة الثالث عناصر ترتيب  وفقا  يشمل إجمالي التعويض المقّدم إلى المشّغل  .54 مثال
 . 5القيم العادلة لكل من الخدمات الموضحة في الملحق تقديم الخدمات ويعكس  إمتياز

 
 عترا تتلخص السياسة المحاسبية للمانح فيما يخص الممتلكات والمصانع والمعدات في اإل .51 مثال

ستخدام نموذج التكلفة المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إبتلك األصول ب
51 . 

 

 تيب )بوحدات العملة( : القيم العادلة لعناصر التر 1الملحق 
 

 القيمة العادلة عنصر العقد

 049 طبقات األساس  -الطريق

 559 طبقات السطح األصلية  -الطريق

 55919 إجمالي القيمة العادلة للطريق 

 53 عنصر الخدمة السنوي

 %8556 سعر الفائدة الفعلي 

   
 شّغل : يقّدم المانح مجموعة دفعات محددة مسبقًا إلى الم1المثال 

 بنود إضافية 
وحدة عملة إلى المشّغل عن كل سنة خالل  399تتطلب بنود الترتيب من المانح دفع  .58 مثال

ستخدام الجمهور العام. يعكس إجمالي العوض إلمقابل تجهيز الطريق  59– 2السنوات 
( القيمة العادلة لكل من الخدمات 59–2وحدة عملة في كل من السنوات  399النقدي )دفعة 

. ُيفترض بهذه الدفعات تغطية تكلفة إنشاء الطريق وتكالي  5ليها في الملحق المشار إ
وحدة عملة، وتعويض المشغل عن إعادة تغطية سطح الطريق  53التشغيل السنوية البالغة 

 وحدة عملة في السنة الثامنة.   559البالغة 
 تأثير البيان المالي

ديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات تق إمتيازيعتر  المانح مبدئيا  بأصل  .51 مثال
وحدة عملة متعلقة بإنشاء  049وحدة عملة، تتكون من  55919بقيمته العادلة )إجمالي 

 عترا وحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات السطح األصلية(. ويتم اإل 559طبقات األساس و
عملة في السنة وحدة  131وحدة عملة في السنة األولى و 131باألصل عند إنشائه )

وحدة عملة لطبقات األساس  26وحدة عملة مكونة من  18سنويا  ) ستهالكالثانية(. ويتم اإل
 وحدة عملة لطبقات السطح( ابتداء  من السنة الثالثة.  56و

المالي بالقيمة العادلة المساوية للقيمة العادلة الخاصة باألصل  لتزاميعتر  المانح مبدئيا  باإل .56 مثال
في نهاية السنة الثانية  لتزاموحدة عملة(. يزداد اإل 131ي نهاية السنة األولى )قيد اإلنشاء ف
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وحدة عملة( ومااريف  131ليعكس كل من القيمة العادلة لألعمال اإلنشائية اإلضافية )
المالي القائم. ونظرًا لكون مبلغ الدفعة المحددة مسبقًا المرتبط  لتزامالتمويل المترتبة على اإل

تقديم الخدمات هو مبلغ معلوم، فإن المانح قادر على  إمتيازمة من ترتيب بعنار الخد
بمااريف التمويل بالنسبة الضمنية  عتراف. يتم اإللتزامتحديد مبلغ الدفعة الذي يخّفض اإل

الحقًا بالتكلفة المطفأة، أي المبلغ المعترف به مبدئيًا  لتزامسنويًا. وُيقاس اإل %2598البالغة  
ااريف التمويل المترتبة على ذلك المبلغ والمحسوبة باستخدام طريقة الفائدة إضافة إلى م

 الفعلية ناقص التسديدات. 

يتم إضافة التعويض مقابل إعادة تغطية سطح الطريق إلى مجموعة الدفعات المحددة مسبقًا.  .91 مثال
سطح  وعلى الرغم من عدم وجود تأثير مباشر ناتج عن التدفقات النقدية مرتبط بإعادة تغطية

الطريق، إال أن المانح يعترف بإعادة تغطية سطح الطريق على أنه أال عند تنفيذ العمل، 
وحدة عملة ابتداًء من  98وحدة عملة =  991/2البالغة  ستهالككما يعترف بمااريف اإل

 السنة التاسعة. 

ت وحدة عملة( إلى مجموعة الدفعا 93تتم إضافة التعويض مقابل ايانة وتشغيل الطريق ) .31 مثال
المحددة مسبقًا. وعلى الرغم من عدم وجود تأثير ناتج عن التدفقات النقدية مرتبط بمااريف 

 هذه الخدمة، إال أن المانح يعترف بالمااريف بشكل سنوي. 

 . 9لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً تتم محاسبة تكاليف الخدمات  .39 مثال

 اء المالي وبيان المركز المالي  نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان األد

تكون التدفقات النقدية وبيان األداء المالي وبيان المركز المالي الخااة بالمانح خالل مدة  .33 مثال
ضافة إلى ذلك، يّوضح الجدول 9.9- 9.9الترتيب كما هو مّوضح في الجداول   9.0. وا 

 المالي.   لتزامالتغيرات في اإل
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 بوحدات العملة( التدفقات النقدية ) 2.2الجدول 
 السنة

 المجموع 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2

مجموعة الدفعات 
 المحددة مسبقاً 

– – (311) (311) (311) (311) (311) (311) (311) (311) (95211) 

اافي التدفقات 
الواردة/التدفقات 

 )الاادرة(

– – (311) (311) (311) (311)  (311) (311) (311) (311) (95211) 

 بيان األداء المالي )بوحدات العملة(  2.3الجدول    
 المجموع 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 (12) (93) (93) (93) (93) (93) (93) (93) (93) – – ماروف الخدمة

 (900) (99) (33) (31) (90) (09) (19) (11)  (27) (93) – مااريف التمويل

طبقات  – ستهالكاإل
 األساس

– – (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (910) 

طبقة السطح  – ستهالكاإل
 األالية

– – (98) (91) (98) (98) (91) (98) – – (991) 

طبقة السطح  – ستهالكاإل
 البديلة 

– – – – – – – – (98) (91) (97) 

 (019) (17) (12) (12) (17) (12) (12) (17) (12) – – ستهالكمجموع اإل

 (819) (81) (11) (19) (919) (999) (991) (938) (991) (93) – يالفائض/)العجز( السنو 

 مالحظات:

ه بالكامل خالل تلك إستهالكسطح الطريق الذي تم إنشائه مبدئيًا. حيث يتم  إستهالك 8 – 9خالل السنوات  ستهالكيعكس اإل .1
م الخدمات الجديد )السطح( المعترف تقدي إمتيازعنار أال  إستهالك 91-1خالل السنوات  ستهالكالفترة. بينما يعكس اإل
 به في السنة الثامنة.  

إال أنه ال ُيفترض استخدام هذه  ستهالكاإل حساب في الثابت على الرغم من استخدام هذه األمثلة التوضيحية لطريقة القسط .2
 ستهالكتعكس طريقة اإل"أن  97من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 72الطريقة في جميع الحاالت. وتتطلب الفقرة 

ية المستقبلية لألال أو امكانيات الخدمة الخااة باألال". قتاادالمنشأة للمنافع اإل إستهالكالذي يتوقع من خالله  يالنمط
بالنسبة لألاول غير الملموسة "أن يتم  99من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12وعلى وجه مشابه، تتطلب الفقرة 

لألال غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدود على أساس منتظم طوال عمره  ستهالكبلغ القابل لإلتخايص الم
 اإلنتاجي". 
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 بيان المركز المالي )بوحدات العملة(  2.2الجدول 
 91 1 8 7 2 1 0 9 3 9 السنة

تقديم الخدمات  إمتيازأال 
 طبقات األساس –

131 101 113 820 832 788 711 793 270 292 

 -تقديم الخدمات إمتيازأال 
 طبقة السطح األالية

– 991 13 79 11 97 98 – – – 

تقديم الخدمات  إمتيازأال 
 طبقة السطح البديلة –

– – – – – – – 991 13 79 

تقديم  إمتيازمجموع أال 
 الخدمات

131 9،111 110 197 889 831 728 833 722 711 

 (95211) (95011) (95311) (95111) (811) (211) (011) (311) – – نقد

 – (977) (909) (912) (111) (211) (893) (129) (95183) (131) المالي لتزاماإل

 819 899 739 238 131 090 311 927 93 – الفائض/ العجز التراكمي

  :مالحظات

سطح الطريق المبني مبدئيًا بالكامل. وفي  إستهالكعندما يتم  في هذا المثال، تحدث إعادة تغطية السطح كما هو متوقع في السنة الثامنة .1
 وفقاً به  عترافسطح الطريق المبني مبدئيًا بالكامل ويجب حينها إلغاء اإل إستهالكحال حدوث إعادة تغطية السطح في وقت مبكر، ال يتم 

تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية  إمتيازال بالعنار الجديد من أ عترافقبل اإل 97لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 السطح.   

 91 – 1تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية السطح في السنة الثامنة. تعكس السنوات  إمتيازبالعنار الجديد من أال  عترافيتم اإل .2
 (. 9.3هذا العنار اإلضافي )الجدول  إستهالك

 تقديم الخدمات.  إمتيازبالعنار الجديد من أال  عترافلإل المالي في السنة الثامنة لتزاميرتفع اإل .3

 
 

     



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية  9001 

 المالي )بوحدات العملة(  لتزامالتغيرات في اإل  2.4الجدول 
 

 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 977 909 912 111 211 893 129 95183 131 – الرايد المرّحل 

المعترف به مع أال  لتزاماإل
 مبدئيتقديم الخدمات ال إمتياز

131 131 – – – – – – – – 

مااريف التمويل المضافة إلى 
 قبل تسديد الدفعات  لتزاماإل

– 93 – – – – – – – – 

جزء من مجموعة الدفعات 
المحددة مسبقا والذي يخّفض 

 لتزاماإل

– – (939) (931) (997) (901) (910) (929) (922) (977) 

المعترف به مع طبقات  لتزاماإل
 ديل السطح الب

– – – – – – – 991 – – 

 – 977 909 912 111 211 893 129 95183 131 الرايد المرّحل
 

 

 ستخدام الطريق إ: المانح ُيعطي المشّغل حق فرض رسوم على 3المثال 
 

 بنود الترتيب اإلضافية
تسمح بنود الترتيب للمشغل بتحايل رسوم معينة من السائقين الذين يستخدمون الطريق.  .39 مثال

المشّغل أن تبقى أعداد المركبات ثابتة خالل فترة الترتيب وأنه سوف يستلم رسوم تبلغ  ويتوقع
. يعكس مجموع العوض النقدي 91– 9وحدة عملة في كل من السنوات  311قيمتها 

( القيم العادلة لكل 91– 9وحدة عملة في كل سنة من السنوات  311)الرسوم البالغة قيمتها 
الطريق  تغطي تكلفة بناءً  ، والتي ُيفترض أن9في الملحق  من الخدمات المشار إليها

وحدة عملة وتعويض المشّغل عن إعادة   93باإلضافة إلى التكاليف التشغيلية السنوية البالغة 
   وحدة عملة.   991تغطية سطح الطريق في السنة الثامنة والبالغ قيمته 

 تأثير البيان المالي
تقديم الخدمات على أنه ممتلكات وماانع ومعدات  يازإمتيعترف المانح مبدئيًا بأال  .30 مثال

وحدة عملة متعلقة بإنشاء  101وحدة عملة، تتألف من 95111بقيمته العادلة )إجمالي 
 عترافوحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات السطح األالية(. يتم اإل 991طبقات األساس و

حدة عملة في السنة و  131وحدة عملة في السنة األولى و 131باألال عند إنشائه )
وحدة عملة لطبقات  98وحدة عملة تتكون من 12سنويًا ) ستهالكإلالثانية(. يتم أخذ ا

 وحدة عملة لطبقات السطح ابتداًء من السنة الثالثة(.  98األساس و
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بموجب نموذج  لتزامتقديم الخدمات، يعترف المانح باإل إمتيازوكعوض نقدي مقابل أال  .31 مثال
 311ّغل وذلك لمنح المشغل حق تحايل الرسوم البالغة قيمتها منح حق معين إلى المش
 باألال.  عترافعند اإل لتزامباإل عتراف. ويتم اإل91 – 9وحدة عملة في السنوات 

، ويعترف المانح باإليرادات على ذلك األساس 91– 9خالل السنوات  لتزاميتم تخفيض اإل .32 مثال
قديم الخدمات بشكل متكافئ خالل مدة ت إمتيازألنه ُيتوقع توفير فراة الواول إلى أال 

تقديم الخدمات وذلك من اللحظة التي يكون فيها األال قادرا على توفير  إمتيازترتيب 
 ية. إقتاادمنافع 

يتم إضافة التعويض مقابل إعادة تغطية سطح الطريق إلى الرسوم التي يتوقع المشّغل كسبها  .37 مثال
لرغم من أنه ليس هنالك تأثير مباشر تقديم الخدمات. وعلى ا إمتيازخالل مدة ترتيب 

للتدفقات النقدية المرتبطة بإعادة تغطية سطح الطريق إال أن المانح يعترف بإعادة تغطية 
البالغة  ستهالكسطح الطريق على أنه أال عند تنفيذ العمل كما يعترف بمااريف اإل

 وحدة عملة، ابتداًء من السنة التاسعة.  98وحدة عملة =  991/2

وحدة عملة( إلى الرسوم التي يتوقع  93التعويض بدل ايانة وتشغيل الطريق ) ُيضاف .38 مثال
تقديم الخدمات. وليس هنالك تأثير للبيان المالي  إمتيازالمشّغل كسبها خالل مدة ترتيب 

مرتبط بمااريف هذه الخدمة. كما أنه ال يؤثر على التدفقات النقدية ألن المانح ليس لديه 
به على أنه مااريف تشغيلية وذلك ألن القيمة  عتراف يتم اإلأي تدفق نقدي اادر. وال

المعترف بهما مبدئيًا ال تشمل أي من تكاليف الخدمة التي قد  لتزامالعادلة لألال واإل
 يتحّملها المشّغل.

 نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان األداء المالي وبيان المركز المالي 
األداء المالي وبيان المركز المالي الخااة بالمانح خالل مدة تكون التدفقات النقدية وبيان  .31 مثال

ضافة إلى ذلك، يّوضح الجدول 3.9- 3.9 الجدوالالترتيب كما هي مّوضحة في   3.0. وا 
 . لتزامالتغّيرات في اإل

 التدفقات النقدية 
هذا  حيث أنه لم يتم تسديد أي دفعات إلى المشّغل، فإنه ال يوجد آثار للتدفقات النقدية في .91 مثال

 المثال. 
       

   



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية  9019 

 بيان األداء المالي )بوحدات العملة( 3.3الجدول 
 المجموع 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 9921 901 901 901 901 901 901 901 901 – – (لتزاماإليرادات )تخفيض اإل

طبقات  – ستهالكاإل
 األساس

– – (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (910) 

طبقة السطح  -تهالكساإل
 األالية

– – (98) (91) (98) (98) (91) (98) – – (991) 

طبقة السطح  -ستهالكاإل
 البديلة

– – – – – – – – (98) (91) (97) 

 (019) (17) (12) (12) (17) (12) (12) (17) (12) – – ستهالكمجموع اإل

 711 88 81 81 88 81 81 88 81 – – الفائض/)العجز( السنوي 

  :مالحظات

ه بالكامل خالل تلك إستهالكسطح الطريق المبني مبدئيًا. حيث يتم  إستهالك 8 – 9خالل السنوات  ستهالكيعكس اإل  .9
 الفترة. 

تقديم الخدمات )السطح( المعترف به  إمتيازالعنار الجديد من أال  إستهالك 91 – 1خالل السنوات  ستهالكيعكس اإل .3
 في السنة الثامنة.

 (. 3.9اإلضافي )الجدول  لتزام( اإليرادات الناتجة عن اإللتزامدات )تخفيض اإلتشمل اإليرا .9

 بجميع اإليرادات على نحو متساوي خالل مدة الترتيب.  عترافيتم اإل .0
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 بيان المركز المالي )بوحدات العملة( 3.2الجدول 
 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

تقديم  إمتيازأال 
طبقات  -الخدمات
 األساس 

131 101 113 820 832 788 711 793 270 292 

تقديم  إمتيازأال 
طبقات السطح  –الخدمات
 األالية

– 991 13 79 11 97 98 – – – 

تقديم  إمتيازأال 
طبقة السطح  -الخدمات
 البديلة

– – – – – – – 991 13 79 

تقديم  إمتيازمجموع أال 
 الخدمات

131 95111 110 197 889 831 728 833 722 711 

 – – – – – – – – – – النقد

 – (901) (311) (931) (071) (291) (721) (111) (95111) (131) لتزاماإل

 (711) (239) (193) (009) (911) (322) (977) (81) – – الفائض/ العجز التراكمي

  ت:مالحظا

سطح الطريق  إستهالكدما يتم في هذا المثال، تحدث إعادة تغطية سطح الطريق كما هو متوقع في السنة الثامنة عن .1
ذا حدثت إعادة تغطية سطح الطريق قبل ذلك الوقت، ال يتم  سطح الطريق المبني مبدئيًا  إستهالكالمبني مبدئيًا بالكامل. وا 

بالعنار الجديد  عترافقبل اإل 97لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً به  عترافبشكل كامل، وينبغي إلغاء اإل
 تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق. إمتيازال من أ

تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق في السنة الثامنة.  إمتيازبالعنار الجديد من أال  عترافيتم اإل .2
 (. 3.3هذا العنار اإلضافي )الجدول  إستهالك 91 – 1تعكس السنوات 

 تقديم الخدمات.  إمتيازبالعنار الجديد من أال  عترافامنة لإلفي السنة الث لتزامتتم زيادة اإل .3

 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية  9019 

 )بوحدات العملة( لتزامالتغيرات في اإل  3.4الجدول 
 

 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 901 311 931 071 291 721 111 95111 131 – الرايد المرّحل 

المعترف به مع أال  لتزاماإل
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

131 131 – – – – – – – – 

 (901) (901) (901) (901) (901) (901) (901) (901) – – (لتزاماإليرادات )تخفيض اإل

المعترف به مع طبقات  لتزاماإل
 السطح البديلة 

– – – – – – – 991 – – 

 – 901 311 931 071 291 721 111 95111 131 الرايد المرّحل

 

الدفعات المحددة مسبقا  إلى المشّغل ويمنحه أيضا  حق  : المانح يقدم مجموعة من2المثال 
 فرض رسوم معينة على مستخدمي الطريق

 بنود الترتيب اإلضافية
تسمح بنود الترتيب للمشّغل بتحايل الرسوم من السائقين الذين يستخدمون الطريق. ويتوقع  .99 مثال

تلم رسوم تبلغ قيمتها المشّغل أن تبقى أعداد المركبات ثابتة خالل فترة الترتيب وأنه سوف يس
. ويتطلب الترتيب أيضًا من المانح تقديم 91– 9وحدة عملة في كل من السنوات  911

وحدة عملة. وُينظر في  911مجموعة من الدفعات المحددة مسبقًا إلى المشّغل سنويًا بقيمة 
القيمة العادلة لحق تحايل الرسوم ومجموعة الدفعات المحددة مسبقًا من أجل تعويض 

 من كل شكل من أشكال التعويض المقدم إلى المشّغل(.  %11لمشّغل بشكل متساوي )أي ا
 تأثير البيان المالي

تقديم الخدمات على أنه ممتلكات وماانع ومعدات  إمتيازيعترف المانح مبدئيًا بأال  .93 مثال
وحدة عملة مرتبطة بإنشاء  101وحدة عملة، تتألف من  95111بقيمته العادلة )إجمالي 

باألال  عترافوحدة عملة بإنشاء طبقات السطح األالية(. يتم اإل 991األساس وطبقات 
وحدة عملة في السنة الثانية(. وُيؤخذ  131وحدة عملة في السنة األولى و 131عند إنشائه )

وحدة  98وحدة عملة لطبقات األساس و 98وحدة عملة تتألف من  12سنويًا ) ستهالكاإل
 عملة لطبقات السطح(. 

بموجب نموذج منح  لتزامتقديم الخدمات، يعترف المانح باإل إمتيازنقدي مقابل أال كعوض  .99 مثال
وحدة عملة  911حق معين إلى المشّغل لمنح المشّغل حق تحايل الرسوم البالغة قيمتها 

 911المالي الذي يفرض عليه تسديد دفعات بقيمة  لتزامكما يعترف باإل 91–9في السنوات 
 عترافالمالي عند اإل لتزامواإل لتزامباإل عتراف. ويتم اإل 91– 9وحدة عملة في السنوات 

المالي في  لتزامواإل لتزاموحدة عملة(. وتتم زيادة اإل 131باألال في نهاية السنة األولى )
وحدة  131نهاية السنة الثانية لتعكس كل من القيمة العادلة للعمليات اإلنشائية اإلضافية )

 المالي غير المسدد.  لتزامى اإلعملة( ومااريف التمويل عل
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المانح المرتبط بالحق الممنو  إلى المشّغل لفرض رسوم معينة ومجموعة  إلتزاميعتبر  .90 مثال
الدفعات المحددة مسبقًا على أنهما بندان منفاالن. وبالتالي، فإنه من الضروري في هذا 

لتزامو  إلتزام –الترتيب تقسيم العوض النقدي الذي يقدمه المانح إلى المشّغل إلى جزأين  مالي.  ا 
وحدة عملة )معترف به بشكل متساوي في نهاية  131البالغ قيمته  لتزاميتم تخفيض اإل .91 مثال

، ويعترف المانح باإليرادات على األساس 91– 9السنتين األولى والثانية( خالل السنوات 
اللحظة  تقديم من إمتيازذاته ألنه من المتوقع كسب الرسوم بشكل متساوي خالل مدة ترتيب 

 ية. إقتاادالتي يكون فيها األال قادرا على توفير منافع 
المالي بالقيمة العادلة المساوية لناف القيمة العادلة لألال  لتزاميعترف المانح مبدئيًا باإل .92 مثال

متساوي في نهاية السنتين األولى والثانية. ويتم  وحدة عملة( والمعترف به بشكل   131)
جب نموذج منح حق معين إلى المشّغل بقيمة مساوية للناف معين بمو  إلتزامب عترافاإل

المالي في نهاية السنة الثانية من  لتزاماآلخر من القيمة العادلة لألال. وكذلك تتم زيادة اإل
المالي غير المسدد. وحيث أن مبلغ مجموعة الدفعات  لتزامخالل مااريف التمويل على اإل

تقديم الخدمات هو مبلغ معلوم،  إمتيازة من ترتيب المحددة مسبقًا المرتبطة بعنار الخدم
بمااريف  عتراف. ويتم اإللتزاميكون المانح قادر على تحديد مبلغ الدفعات الذي يخّفض اإل

بالتكلفة المطفأة، أي  الحقاً  لتزامسنويًا. ويتم قياس اإل %2598التمويل بنسبة ضمنية تبلغ 
 الذي تم حسابهالمبلغ  علىااريف التمويل المبلغ المعترف به مبدئيًا باإلضافة إلى م

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص التسديدات. 
وحدة عملة( بشكل متساوي من  991يتم تعويض المشّغل بدل إعادة تغطية سطح الطريق ) .97 مثال

تقديم الخدمات ومجموعة  إمتيازخالل الرسوم التي يتوقع المشّغل كسبها خالل مدة ترتيب 
من كل منها(. وعلى الرغم من أنه ليس هنالك تأثير  %11ددة مسبقًا )أي الدفعات المح

مباشر للتدفقات النقدية المرتبطة بإعادة تغطية سطح الطريق إال أن المانح يعترف بإعادة 
 ستهالكتغطية سطح الطريق على أنه أال عند تنفيذ العمل كما يعترف بمااريف اإل

 عملة، ابتداًء من السنة التاسعة.وحدة  98وحدة عملة =  991/2البالغة 
وحدة عملة( بشكل متساوي من خالل  93يتم تعويض المشّغل بدل ايانة وتشغيل الطريق ) .98 مثال

تقديم الخدمات ومجموعة الدفعات  إمتيازالرسوم التي يتوقع المشّغل كسبها خالل مدة ترتيب 
الي مرتبط بمااريف من كل منها(. وليس هنالك تأثير للبيان الم %11المحددة مسبقًا )أي 

هذه الخدمة ألن المانح ليس لديه أي تدفق نقدي اادر. إال أن المانح يعترف بالمااريف 
وحدات عملة(.  2سنويا لجزء من التعويض المرتبط بمجموعة الدفعات المحددة مسبقًا )

وحدات عملة من مااريف  2وليس هنالك تأثير للبيان المالي فيما يخص المبلغ المتبقي 
به على أنه مااريف تشغيلية وذلك ألن القيمة العادلة  عترافدمة هذه. وال يتم اإلالخ

المعترف بهما مبدئيًا ال تشمل أي من تكاليف الخدمة التي قد يتحّملها  لتزاملألال واإل
 المشّغل.  



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية  9011 

تكون التدفقات النقدية وبيان األداء المالي وبيان المركز المالي الخااة بالمانح خالل مدة  .91 مثال
ضافة إلى ذلك، يّوضح الجدول 9.9-9.9 الجدواللترتيب كما هي مّوضحة في ا  9.0. وا 

 المالي.  لتزامالتغيرات في اإل 9.1ويوضح الجدول  لتزامالتغّيرات في اإل

 

 نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان األداء المالي وبيان المركز المالي  
 

 عملة(التدفقات النقدية )بوحدات ال 2.2الجدول 
 مجموع 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

مجموعة الدفعات 
 المحددة مسبقاً 

– – (911) (911) (911) (911) (911) (911) (911) (911) (811) 

وارد/  اافي تدفق
 اادر(  )تدفق

– – (911) (911) (911) (911) (911) (911) (911) (911) (811) 

 
   
     



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

   9012 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية

 )بوحدات العملة( بيان األداء المالي 2.3الجدول 
 

 مجموع 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 181 73 79 73 79 73 79 73 79 – – (لتزاماإليرادات )تخفيض اإل

 (08) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) – – مااريف الخدمة

 (973) (1) (99) (93) (97) (33) (32) (91) (99) (92) – مااريف التمويل

 (910) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) – – ساسطبقات األ – ستهالكاإل

طبقة السطح  – ستهالكاإل
 األالية

– – (98) (91) (98) (98) (91) (98) – – (991) 

طبقة السطح  – ستهالكاإل
 البديلة

– – – – – – – – (98) (91) (97) 

 (019) (17) (12) (12) (17) (12) (12) (17) (12) – – ستهالكمجموع اإل

 (19) 0 – (3) (7) (93) (91) (39) (33) (92) – الفائض/ العجز السنوي

  :مالحظات

 ه بالكامل خالل تلك الفترة. إستهالكسطح الطريق المبني مبدئيًا. حيث يتم  إستهالك 8 – 9خالل السنوات  ستهالكيعكس اإل .9

تقديم الخدمات المعترف به في السنة  إمتيازل العنار الجديد من أا إستهالك 91 – 1خالل السنوات  ستهالكيعكس اإل .3
 الثامنة.

 (.9.9اإلضافي )الجدول  لتزام( اإليرادات الناتجة عن اإللتزامتشمل اإليرادات )تخفيض اإل .9

 بجميع اإليرادات على نحو متساوي خالل مدة الترتيب. عترافيتم اإل .0

 
 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية  9017 

 بيان المركز المالي )بوحدات العملة( 2.2الجدول 
 

 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 –تقديم الخدمات  إمتيازأال 
 طبقات األساس

131 101 113 820 832 788 711 793 270 292 

طبقة  -تقديم الخدمات إمتيازأال 
 السطح 

– 991 13 79 11 97 98 – – – 

 –تقديم الخدمات  إمتيازأال 
 طبقة السطح البديلة

– – – – – – – 991 13 79 

 711 722 833 728 831 889 197 110 95111 131 تقديم الخدمات إمتيازمجموع أال 

 (811) (711) (211) (111) (011) (911) (311) (911) – – نقد

 – (73) (901) (923) (391) (917) (981) (013) (131) (323)  لتزاماإل

 - (81) (973) (911) (372) (908) (092) (081) (109) (329) المالي لتزاماإل

 19 11 11 19 82 70 11 98 92 – ئض/ العجز التراكميالفا

  :مالحظات

سطح الطريق المبني  إستهالكفي هذا المثال، تحدث إعادة تغطية سطح الطريق كما هو متوقع في السنة الثامنة عندما يتم  .9
ذا حدثت إعادة تغطية سطح الطريق قبل ذلك الوقت، ال يتم  يق المبني مبدئيًا بشكل سطح الطر  إستهالكمبدئيًا بالكامل. وا 

بالعنار الجديد من أال  عترافقبل اإل 97لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً به  عترافكامل، وينبغي إلغاء اإل
 تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق.    إمتياز

ط بإعادة تغطية سطح الطريق في السنة الثامنة. تعكس تقديم الخدمات المرتب إمتيازبالعنار الجديد من أال  عترافيتم اإل .3
 (. 9.3هذا العنار اإلضافي )الجدول  إستهالك 91 – 1السنوات 

 تقديم الخدمات.  إمتيازمن العنار الجديد من أال  %11بنسبة  عتراففي السنة الثامنة لإل لتزامتتم زيادة اإل .9

 تقديم الخدمات. إمتيازمن العنار الجديد من أال  %11بنسبة  رافعتالمالي في السنة الثامنة لإل لتزامتتم زيادة اإل .0

 
 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

   9018 93 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية

 )بوحدات العملة( لتزامالتغيرات في اإل  2.4الجدول 
 

 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 العام

 73 901 923 391 917 981 013 131 323 – الرايد المرحل

المعترف به مع أال  لتزاماإل
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

323 329 – – – – – – – – 

 (73) (79) (73) (79) (73) (79) (73) (79) – – (لتزاماإليرادات )تخفيض اإل

المعترف به مع طبقات  لتزاماإل
 السطح البديلة

– – – – – – – 11 – – 

 – 73 901 923 391 917 981 013 131 323 الرايد المرحل

 

 لعملة(المالي )بوحدات ا لتزامالتغيرات في اإل  2.5الجدول 
 

 21 9 8 1 3 5 4 2 3 2 السنة

 81 973 911 372 908 092 081 109 329 – الرايد المرحل

المعترف به مع أال  لتزاماإل
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

329 323 – – – – – – – – 

مااريف التمويل المضافة إلى 
 قبل تسديد الدفعات  لتزاماإل

– 92 – – – – – – – – 

الدفعات المحددة  جزء مجموعة
 لتزامالذي يخّفض اإل مسبقاً 

– – (29) (20) (28) (73) (77) (83) (89) (81) 

المعترف به مع طبقات  لتزاماإل
 السطح البديلة 

– – – – – – – 11 – – 

 – 81 973 911 372 908 092 081 109 329 الرايد المرحل

           

 
 



 

 النقد مقدمة إلى أساس  9541 

 سححقا إلمقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب أساس ا
 المحاسبي

 

يطوو م مس ووس مروواييم المااسووية الد ليووة اووا القطووا  الرووا  مروواييم مااسوويية لمناوو   القطووا  الرووا  ي اووام 
عوووح  اقيووو   إليهووا يمرووواييم المااسوووية الد ليووة اوووا القطوووا  الروووا ا  يوودمم المس وووس المنووواا  الهامووة الم   يوووة

مر  ما  مالية م سقة  قاي ة ل مقامنة عيم مناط  مخ  فة  ير قد أح مرواييم المااسوية الد ليوة اوا القطوا  
مرواييم المااسوية الد ليوة  ياوس  مس وس الرا  س  رب د مًا مئيسيًا اا المساعدة ع ى  اقي  هذه المنواا ا 

الخاصوة يوالمس س عوح طميو  ل ضو  المرواييم   الهيئا  ال طنيوةالاك ما   يق ة ماامكة اا القطا  الرا 
 ا  إيداء المالاظا  ا ل المق ماا  ال امدة اا مس دا  الرمض  أ ما  ال اا م الصادمة عنه

 

المووالا يم سووب أسوواس  ال قميووم يصوودم مس ووس مروواييم المااسووية الد ليووة اووا القطووا  الرووا  مروواييم   نووا ل 
 المااسياا  اإلس اقا  أساس  المااسيا  النقد

 

مكانيووة  إح قيووا  الاك مووا  ي ينووا مروواييم المااسووية الد ليووة اووا القطووا  الرووا  سيسووه  اووا  اسوويح سوو دة  ا 
ا مقامنووة المر  مووا  الماليووة ال ووا يوو   اإليووالل عنهووا مووح قيوول مناوو   القطووا  الرووا  اووا سميوو  أناوواء الرووال 

 طوو يم اووا   ال طنيووة مس ووس مروواييم المااسووية الد ليووة اووا القطووا  الرووا  اوو  الاك مووا   السهووا يوودمم  
ماووادا    مروواييم مااسوويية  ا  يووما المس ووس أح هووذا المريووام هوو  خطوو ة اووا إخ صاصووه  المووالا ل  قميووما 

المااسويا   اوسي   ينوا هوذا  النقودالموالا يم سوب أسواس  ال قميومهامة نا   اسيح إ سا   قاي ية مقامنوة 
ريوام اقوط اوا اوال ام ذ و  لسميو  م ط يووا  المريواما ينييوا  صول الييانوا  الماليوة ي نهوا مم ذ وة لهووذا الم

 السزء األ ل مح هذا المرياما 
 

 إلسووو اقا ياوووس  مس وووس مرووواييم المااسوووية الد ليوووة اوووا القطوووا  الروووا  الاك موووا  ع وووى  طييووو  أسووواس ا
المااسيا  ال نسي  ييح الم ط يا  ال طنيوة  مرواييم المااسوية الد ليوة اوا القطوا  الروا  ال وا يو   إعودادها 

المااسوياا  قود  سود المناو   ال وا  نو    إلسو اقا ييقها مح قيل المنا   ال وا   ينوى أسواس اييمض  ط
الدماسوة مقو   المااسيا اائدة اا اإلصداما  األخما ل مس وس   خص صواً  إلس اقا  ينا أساس ا مس قيالً 

 ا"المااسيا: إماادا  ل اك ما   المنا   الاك مية س اقا "ال ا ل إلى أساس اإليرن اح  95
 



   9541 أساس النقد

 بموجبإعداد الحقارير المالية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: 
 المحاسبي أساس النقد

 

 هيكل المعيار
  -:سزأيحي ك ح هذا المريام مح 

  الم ط يا  ال ا  نطي  ع ى سمي  المنا   ال ا  رد الييانا  المالية   ي ضحإلزاما   األ لالسزء
المااسيا   ساس النقداألل رم  ي   هذا المريام االمااسيا س النقد األسا يم سبذا  اليمض الرا  
عددا   نا ل   يالمماقة المالاظا إلاصاح عح المر  ما  اا الييانا  المالية    يادد م ط يا  ا

 ل قاميم رد ايسب أح  م ذل المنا   ال ا  دعا أنها  ماددة ا ل إعداد ال قاميماالم اضي  ال مح
  ساس النقداأليم سب إعداد ال قاميم المالية "لقطا  الرا  سية الد لا اا المريام الماا  اقاً 

 اا هذا السزء مح المرياما  ال امدة ل م ط يا  "المااسيا

 

ا   وو  إصوودام 3112اووا السووزء األ ل مووح هووذا المريووام اووا عووا   9/8إلووى  9/9 وو  إصوودام األسووزاء 
ا   وو  إسووماء ال رووديال  3114ليووة" اووا عووا  "عوومض مر  مووا  الم ازنووة اووا الييانووا  الما 9/1السووزء 

ن يسووووة  3114اووووا عووووا   9(  الم اوووو  أ اووووا السووووزء ج)9/2/1  9/2/7(  ج)9/2/5ع ووووى الفقووووما  
"م  قووا المسوواعدة الخامسيووة"  وو  إصوودامه اووا الرووا   9مووح السووزء  9/91القسوو   ا9/1إلصوودام السووزء 

 3117اوووا الروووا   9ح السوووزء مووو 9 الم اووو   9/2/98,   ووو  إسوووماء ال روووديال  ع وووى الفقوووما  3117
 ا 9/91ن يسة إلصدام القس  

  ال ا يايذ أح   يناها  اإلضااية  اإلاصااا ليس إلزاميًا   يادد السياسا  المااسيية  الذاناالسزء
منا ة ما ل رزيز المساءلة المالية  افااية ييانا ها الماليةا كما ي ضمح هذا السزء ام اًا لطم  

 ا رينةمعمض مر  ما  دي ة اا ي
 

اوا  4  5  2  3 المالاو   3/3 السوزء  3/9اوا السوزء  3/9/41إلوى  3/9/9   إصودام الفقوما  
 3114إلووووى السووووزء الذووووانا اووووا عووووا   3/9/51إلووووى  3/9/27ا   موووو  إضووووااة الفقووووما  3112عووووا  

 3/9/24مرينووووة اوووو ل ميووووالا الم ازنووووة  الميووووالا الفر يووووة  كمووووا  وووو   رووووديل الفقوووومة  إاصووووااا ل اووووسي  
إلى السزء الذوانا اوا الروا   3/9/12إلى  3/9/45 م  إضااة الفقما  مح  ن يسة لذلما 3   الم ا
    3/9/34ل اووسي  إاصووااا  مرينووة م ر قووة يالمسوواعدة الخامسيووة,   موو  مماسرووة الفقووما  3117

 ع ى إذمها 3 الم ا   3/9/21
 



 

 أساس النقد  9549 

 

 إعداد الحقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي
                                                                                                                                           المححويات

  مقدمة  
  هيكل المريام 
  اإلجبارية (: المحطلبات1الجزء ) 
  الهدل 
 الفقما   
 9/9/7-9/9/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانطا  المحطلبات 9/9
 9/3/1-9/3/9  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااألساس النقدي 9/3
 9/3/1-9/3/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رميفا  
 9/3/3 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياالمااس  ساس النقداأل 
 9/3/4-9/3/2 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنقد المرادل 
 9/3/1-9/3/4 ااااااااااااااااااااااااااااالمنا ة المردة ل  قاميم النقد الذ   سيطم ع يه 
 9/2/28-9/2/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافصاحمحطلبات العرض واإل 9/2
 9/2/2-9/2/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رميفا  
 9/2/99-9/2/5 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالييانا  المالية 
 9/2/31-9/2/93 اا ينييا عمضها اا يياح المقي ضا   المدا عا  النقديةالمر  ما  ال  
 9/2/97 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال صنيل 
 9/2/98 اااااااااااااااااااااااااااااا الرنا يح  المسامي  الفمعية السطمين د  
 9/2/32-9/2/91 ااااااااااااااااااااااااااااةاايالصالقيمة  إعداد ال قاميم ع ى أساس 
 9/2/31-9/2/35 عح المنا ةاااااااااااااا يالنيايةأطمال ذالذة  ال ا  ؤديهاالمدا عا   
 9/2/28-9/2/21 اااااااااااااااااااااااااااااااااال فسيميةة  المالاظا  يسياسا  المااسيال 
 9/2/29-9/2/21 ااااااااااااااااااااااااااااالماليةالمماقة يالييانا  ا المالاظا  ينية 
 9/2/28-9/2/23 ااااااااااااااااااااااااااة  اإلاصاح عنهايسياسا  المااسيال إخ يام 
 9/5/34-9/5/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعامة إعحبارات 9/5
 9/5/2-9/5/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مة ال قاميم 
 9/5/5 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ق  المناسب 
 



 إعداد ال قاميم المالية يم سب األساس النقد  المااسيا

   9543 أساس النقد

 

 9/5/4-9/5/4 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع ماد اميخ اإل 
 9/5/8-9/5/7 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامر  ما  ا ل المنا ة 
 9/5/93-9/5/1 ااااااااااااااااالقم ضالاص ل ع ى   القي د المفم ضة ع ى األمصدة النقدية  
 9/5/94-9/5/92 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالرمض إ سا  
 9/5/31-9/5/94 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنةالمر  ما  المق 
 9/5/34-9/5/39 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اديد الييانا  المالية 
 9/4/4-9/4/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحصحيح األخطاء 9/4
 9/4/39-9/4/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالبيانات المالية الموحدة   9/4
 9/4/5-9/4/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رميفا  
 9/4/5-9/4/3 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلق صادية المنا ة 
 9/4/94-9/4/4 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم ادة المالية نطا  الييانا  
 9/4/91-9/4/94 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإسماءا  ال  ايد 
 9/4/31 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلاصااا  الم ادة 
 9/4/39 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايةن قالاألاكا  اإل 
 9/7/8-9/7/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالعملة األجنبية 9/7
 9/7/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رميفا  
 9/7/8-9/7/3 اااااااامرالسة المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية يالرم ة األسنيية 
من الجزء األول واألحكام  1/7إلى الجزء من  1/7حاريخ نفاذ الجزء 9/8

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلنحقالية
 
9/8/9-9/8/2 

 9/8/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اميخ النفاذ 
 9/8/2-9/8/3 اااااااااااااااااااااااااااااااااالييانا  المالية الم ادة -يةن قالاألاكا  اإل 
 9/1/58-9/1/9 اااااااااااااااااااااااامعلومات حول الموازنة في البيانات الماليةالعرض  9/1
 9/1/7-9/1/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال رميفا  
 9/1/5-9/1/3 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم ازنا  المصاد  ع يها 
 9/1/4-9/1/4 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم ازنة األص ية  الم ازنة النهائية 
 9/1/7 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالميالا الفر ية 
 9/1/23-9/1/8 اااااااااااااااااااااااااااااااا الميالا الفر ية المقدمةميالا العمض مقامنة  
 



 إعداد ال قاميم المالية يم سب األساس النقد  المااسيا

 أساس النقد  9542 

 

 9/1/91-9/1/1 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانطا ال 
 9/1/94-9/1/99 اااااااااااااااااااااااااااااااااااا الميالا الفر ية المقدمةميالا المقامنة  
 9/1/91-9/1/97 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالرمض 
 9/1/33-9/1/31 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامس  ا ال سمي  
 9/1/35-9/1/32 اااااااااااااااااااااااااال يييما  ييح الم ازنة األص ية  الم ازنة النهائية 
 9/1/21-9/1/34 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااألساس القايل ل مقامنة 
 9/1/23-9/1/29 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ازنا  م رددة السن ا ال 
 9/1/51-9/1/22 ااااااااااااااااااإلاصاح اا المالاظا  عح أساس الم ازنة  ا م ها  نطاقها 

 

مطايقة الميالا الفر ية ع ى أساس قايل ل مقامنة  الميالا الفر ية اا الييانا   
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمالية

 
9/1/59-9/4/54 

 9/1/58-9/1/57 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالسزء األ ل  اا 9/1 اميخ نفاذ القس   
 9/91/25-9/91/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمساعدات الخارجية محلقي 1/11
 9/91/7-9/91/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال رميفا اااااااااااا 
 9/91/5-9/91/2 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالخامسيةااااااا ةالمساعد 
 9/91/4 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمسميةالم امد  
 9/91/7-9/91/4 ااااااااااااااادة الخامسيةااااااااااااااااااااااااااااااإ فاقيا  المساع 
 9/91/97-9/91/8 اااااااااااااااالمساعدة الخامسية المس  مةااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 9/91/31-9/91/98 اااااااااااااالمساعدة الخامسية غيم المسا يةااااااااااااااااااااااااااااا 
 9/91/33-9/91/39 اااااااااااإس ال  اليضائ   الخدما ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 9/91/35-9/91/32 ااااااااااااااااااإلاصاح عح الديح المراد سد ل ه أ  إليائهاااااااااااااااا 
 9/91/37-9/91/34 ااااااااااااااااااإلاصاح عح عد  اإلم ذال لألاكا   الام ط الهامةاااااااا 
 9/91/25-9/91/38 اااااااااااااااا األاكا  اإلن قاليةاااااااااااااااااا 9/91 اميخ نفاذ السزء  
  :   ضيح م ط يا  السزء األ ل مح المريام 9الم ا   
  : اإلفصاحات اإلضافية المحبذة 2الجزء  
 3/9/42-3/9/9 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة 3/9
 3/9/3-3/9/9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رميفا  
 3/9/3 اااااااااااااالمناا  اإلق صادية المس قي ية أ  الخدما  المس قي ية الم  قرة 
 3/9/4-3/9/2 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلس ممامية 
 



 إعداد ال قاميم المالية يم سب األساس النقد  المااسيا

   9545 أساس النقد

 

 3/9/95-3/9/4 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالين د غيم الرادية 
 3/9/8 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلخ الل عح األناطة الرادية 
 3/9/1 اااااااااااااامح غيم الم  ق  اد ذها ياكل م كمم اا المس قيل المنظ م 
 3/9/91 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سيطمة أ    ذيم المنا ةال  خض  ل 
 3/9/95-3/9/99 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اديد الين د غيم الرادية 
 3/9/33-3/9/94 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمرامال  لاساب الييم 
 3/9/31-3/9/98 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال اإليمادا  اصي 
 3/9/39 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال داقا  النقدية "ال مميمية" 

 

 3/9/33 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  ا يل الدا 
 3/9/21-3/9/32 ااااااااااااااااااااااااااااااااح عح الفئا  المئيسية ل  داقا  النقديةاإلاصا 
 3/9/23-3/9/29 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإاصااا  األطمال ذا  الرالقة 
 3/9/51-3/9/22 ااااااااااااااااااااالم ازنا  م المقامنة    اإلل زاما   اإلاصاح عح األص ل  

. 

 3/9/51-3/9/24 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم ازنا المقامنة م   
 3/9/58-3/9/59 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالييانا  المالية الم ادة 
 ال ادا  المنا   المسيطم ع يها ي  ال صملس مالم عم يا  اإل 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااألخما ةال ايي ي
 
3/9/55-3/9/58 

 3/9/41-3/9/51 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالماامي  الما مكة 
 3/9/42-3/9/49 اااااااااااااااااااا  ذا  ال ضخ  المم ف ق صاديال قاميم المالية اا اإلإعداد  
 3/9/48-3/9/42 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالييانا  المالية عمضإعادة  
 3/9/41 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمر  ما  المقامنة 
 3/9/49-3/9/41 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالييانا  المالية الم ادة 
س خدامالرا     األسراممؤام  إخ يام   3/9/42-3/9/43 ااااااااااااااااااااااااااااااااها 
 3/9/44-3/9/45 اااااااااااااااااااالمساعدا  الم  قاة مح المنظما  غيم الاك ميةاااااااااا 
 3/9/12-3/9/44 اااااااااااااااااااااااالم  ق ح ل مساعدا  الخامسيةااااااااااااااااااااااااا 
إلى أساس الححول  حرغب فيالحي الحكومات ومنشآت القطاع العام األخرى  3/3

 .......................................................المحاسبي سححقا اإل
 
3/3/9-3/3/4 

 3/3/3-3/3/9 اااااااااااااااااااااااااااااااااايياح المقي ضا   المدا عا  النقدية عمض 
 



 إعداد ال قاميم المالية يم سب األساس النقد  المااسيا

 أساس النقد  9544 

 

 3/3/4-3/3/2 اااااااااااااااااق صاديةاإل المنا ة مح ا س ذناءاإل –نطا  الييانا  الم ادة 
مح  ( الذانام صى يها اا السزء ) مرينة  ضيح إاصااا   (: 3الم ا  ) 

  المريام
 

(: عمض يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية يالاكل الذ  2الم ا  ) 
 ا ييان" 3لا اا القطا  الرا  مريام المااسية الد   يق ضيه

 "ال داقا  النقد 

 

  الخصائص الن عية إلعداد ال قاميم المالية  (: 5الم ا  ) 
السيطمة ع ى منا ة أخما ألغماض إعداد ال قاميم   اديد  س د (: 4الم ا  ) 

 المالية
 

   
 
 



 

   9544 أساس النقد

 المحاسبي يساس النقداألبموجب  ةالماليالحقارير إعداد 
 

 اإلجبارية المحطلبات :األولالجزء 
 

 االمااسيا  ساس النقداأليم سب مح هذا المريام م ط يا  إعداد ال قاميم األ ل السزء يييح 
 

يسب قماءة المراييم المك  ية يخط غام  ضمح سيا  اقما  المالاظا  اا هذا المريام  المك  ية يخط 
 أح اا القطا  الرا "   ليس المقص دعاد    كذلم ضمح سيا  "مقدمة مراييم إلى المااسية الد لية 
 االمادية طيي  مراييم المااسية الد لية اا القطا  الرا  ع ى الين د غيم 

 

 الهدف
المالية ذا  اليمض عمض الييانا  يها إح اليمض مح هذا المريام ه   صل الطميقة ال ا ينييا 

 المااسياا   ساس النقداألالرا  يم سب 
 

ألغماض المساءلة  ضم ميةلمقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية لمنا ة ما المر  ما  ا ل ا   ر يم
 مصادم النقد   قدمة المنا ة ع ى   ليد نقد كال اا المس قيل مفيدة ل قيي  مرطيا كما أنها   ام 

س خدام    يةالنقدم امد ال  قيي  القماما  ا ل  خصيص  إ خاذه الما م ةا  يا اج المس خدم ح عند ا ا 
س    المقي ضا   المدا عا  النقديةا   دمسة ال  كد ا ل  قي  ية أناطة المنا ة إلى اه   ممام ا 
 

إعداد ال قاميم المالية   رزيز هذا المريام ية ااخ يام ل م ط يا  اإلسيامية  اإل اإلم ذال إح مح ا ح
 المقامنةقاي ية  مح زل مقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية ل منا ةا كما أنه سيرز  ة الافاا ةالاام 

 أساس النقد لف ما  السايقة  الييانا  المالية ل منا   األخما ال ا   ينىالييانا  المالية ل منا ة اا ا م 
 المااسياا 
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 نطا  المحطلبات 9/9
 

 يساس النقداألأن حطب  المنشأة الحي حعد وحعرض البيانات المالية بموجب  ينبغي  1/1/1
من هذا المعيار في  األولدد في هذا المعيار، محطلبات الجزء ، كما هو محالمحاسبي

 عرض بياناحها المالية السنوية ذات الغرض العام. 

ا  إا ياس  يية ال ا يقصد منها الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  ها   م الييانا  إح   9/9/3
ا ه  إا ياسل  يية ي قاميم مصممة   ض  يمكنه  مح المطاليةالمس خدميح الذيح ليس ا اا 

الماددة مح المر  ما ا  مح ضمح مس خدما الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  داارا 
 الضمائب  داارا المس    أعضاء الهيئة ال اميرية  الدائنيح  الم مديح   سائل اإلعال  

 رمضال ا    الييانا  المالية   م  الم ظفيحا    ضمح الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  
 ا ما ضمح ال ذائ  الرامة األخما مذل  قميم سن  أ  ياكل منفصل 

 مفمدةع ى الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  لمنا ة   ينطي  هذا المريام ياكل م سا    9/9/2
مذل الاك مة يكااة  ما إق صادية ع ى الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  الم ادة لمنا ة 

النقد الذ  ي ظهم لمريام إعداد يياح يالمقي ضا   المدا عا  النقدية ا  ي ط ب هذا اقطاعا ها
ة يسياسا  المااسيال سيطم ع يه المنا ة المردة ل  قاميم  كما ي ط ب اإلاصاح عح 

يالنياية عح  ال ا ي    س ي ها المالاظا  ال فسيميةا  ي ط ب كذلم اإلاصاح عح الميالا 
 مال ذالذة اا م ح يياح المقي ضا   المدا عا  النقديةا المنا ة المردة ل  قاميم مح قيل أط

من هذا المعيار أن  األولحمحثل بياناحها المالية لمحطلبات الجزء الحي منشأة اليحعين على   1/1/4
يجب أال حوصف البيانات المالية على أنها حمحثل لهذا المعيار و الحقيقة.  حلكحفصح عن 

  من المعيار. األولفي الجزء  اردةالو  ما لم حمحثل لكافة المحطلبات

 األعمال الحكومية.  مؤسساتينطب  هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام ما عدا   1/1/5

عح مس س مراييم  ةالصادم  إلى المراييم الد لية إلعداد ال قاميم المالية المقدمة ضح    9/9/4
اميم المالية مصممة ل نطي  ع ى الييانا   ح المراييم الد لية إلعداد ال قيالمااسية الد لية 

األعمال  مؤسسا  يمد  رميل ا الهاداة ل ميحالمالية ذا  اليمض الرا  لسمي  المنا   
   يال الا اها مطالية هاداة ل ميحمنا     ها عيامة عحأدناها  9/3/9الاك مية اا الفقمة 

 اييم المااسية الد ليةا ل مراييم الد لية إلعداد ال قاميم المالية  مر اإلم ذالي

ليال مال لسنة مراييم المااسية  3119مس س مراييم المااسية الد لية اا عا      إنااء  9/9/7
الد ليةا   يقى مراييم المااسية الد لية الصادمة عح لسنة مراييم المااسية الد لية سامية 

 سية الد ليةا المفر ل إلى أح ي    ردي ها أ  سايها مح قيل مس س مراييم الماا
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 األساس النقدي 1/2
 حعريفات

 -للمعاني المحددة لها: وفقا  حُسحخدم المصطلحات الحالية في هذا المعيار   1/2/1
 . النقد المعادليشحمل على النقد في الصندو  والودائع ححت الطلب و  (Cash)النقد

مالت يعني األساس المحاسبي الذي يعحرف بالمعا (Cash basis)األساس النقدي
 .  دفعهالنقد أو  إسحالمواألحداث األخرى فقط عندما يحم 

عالية السيولة حكون األجل قصيرة  إسحثماراتهي  (Cash equivalents) النقد المعادل
في  اتر يالحغضئيلة من عرضة لمخاطر  وحكون معلومة من النقدقابلة للححويل إلى مبالغ 

  القيمة.
 الصادرة. الواردة و  يةحدفقات النقدرة عن العبا (Cash flows)الحدفقات النقدية

 الصادرة. عبارة عن الحدفقات النقدية  (Cash payments)المدفوعات النقدية
 الواردة. عبارة عن الحدفقات النقدية  (Cash receipts)المقبوضات النقدية
أو النقد  إسحخدامحنشأ عندما حسحطيع المنشأة  (Control of cash) السيطرة على النقد

أو حنظيم حصول  إسحثناءيمكنها في سبيل ححقي  أهدافها و بطريقة أخرى ة منه سحفاداإل
 الفائدة.  حلكاآلخرين على 

منشأة عبارة عن  (Government business enterprise)ةالحكومي األعمال مؤسسة
 -حوفر فيها جميع الخصائص الحالية:ح
 سمها؛قد بإالحعا ححمحع بصالحية (أ)
  عمل ما؛حنفيذ في  سحمرارالمالية والحشغيلية لإل اتبالسلط منحهاحم  (ب)

مقابل أخرى ، ضمن السيا  العادي ألعمالها، إلى منشآت حبيع السلع والخدمات (ج)
 ربح أو اسحرداد كامل للحكلفة؛

عمليات شراء  إسحثناء)ب حسحمر بأعمالهاال حعحمد على حمويل حكومي مسحمر ححى  (د)
 منحجات على أساس حجاري(؛ و

 منشآت القطاع العام.  إحدىيطر عليها من قبل مس   (هـ)

 

 المحاسبي يساس النقداأل
النقد  أ  دا  إس ال يالمرامال   األاداث اقط عندما ي    المااسيا  ساس النقداألير مل   9/3/3

الييانا  المالية المردة يم سب األساس    قد ( مح قيل المنا ةا النقد المرادل)يما اا ذلم 
النقد  إس خدا مر  ما  ا ل مصادم النقد الذ  ي   سمره خالل الف مة  أغماض  ل قماء النقد 

 مكيز القياس اا الييانا  المالية ما م  األمصدة النقدية اا  اميخ إعداد ال قاميما  يك ح 
الييانا  المالية  ا ل مالاظا الع ى األمصدة النقدية  ال ييما  ال ا  طمأ ع يهاا  قد   ام 

 يرض األص ل غيم النقدية  القم ضمذل الذم  الدائنة  اإلل زاما اية ا ل مر  ما  إضا
  المردا ا   المصان  المم  كا   س ذماما مذل الذم  المدينة  اإل
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 النقد المعادل
أ   س ذمامقصيمة األسل  ليس لإل النقدية اإلل زاما ييمض   يية  النقد المرادلي ا فاظي   اإل  9/3/2

يسب أح يك ح قاياًل   ما ع ى أنه مرادل نقد إس ذمامي صل  أخماا  لكاض ألغما
ال ييما  اا القيمةا  محيسيطة  يخض  لمخاطمأح    مح النقد مر   ل  ا يل ا مًا إلى مي ا 

ه إس اقاقما ع ى أنه مرادل نقد اقط عندما يك ح م عد  إس ذمام صل عادة يمكح  لذلم
اإلس ذماما  اا ها   س ذنى إس مالكل مح  اميخ   ذالذة أاهم أ  أقع ى سييل المذالقمييًا  

 مرادال  نقدا  س همهاما ل   كح اا  النقد المرادلمح  الم كية )األسه (

الينكية ياكل عا  ع ى أنها  ؤد  إلى  داقا  نقدية  امدةا  لكح اا  اإلق ماضا ينظم إلى   9/3/5
ال ي سزأ مح إدامة النقد اا  اً سزء القاي ة ل  سديد الاسايا  المكا اة اكل  الااال يرض 
ا   كمح أاد عناصم النقد ك ادالاسايا  المكا اة    امل الظم ل  اا هذه  المنا ةا

االة   اام ي ق ب مح  ما كذيماً  ال م ييا  الينكية اا أح الاساب المصمااهذه خصائص 
 ا مكا ااً إلى ك نه  مصيد

مح  سزءاً الرناصم  رد  هذهن د ال ا  اكل النقد ألح  س ذنا ال داقا  النقدية الامكا  ييح الي  9/3/4
ا  اا النقد الذ   سيطم ع يها    ضمح إدامة إنخفاض  زيادا  أ  إدامة نقد المنا ة  ليس

 ا النقد المرادلالنقد الفائض اا الصند   اا  إس ذمامالنقد 
 عليه المنشأة المعدة للحقارير الذي حسيطرالنقد 

أ  النقد اا  اقي  أهدااها  إس خدا  يمكنهامًا ع يه مح قيل منا ة ما عندما يك ح النقد مسيط  9/3/4
ا المنفرةأ   نظي  اص ل اآلخميح ع ى   م  إس ذناء س طي    ة منه يطميقة أخما س فاداإل

يمكح أح  الذ  ي    خصيصه أ  مناه لها  الذ أ   ي اصي ه المنا ة  ق  الذ    ير يم النقد
نقدًا  سيطم  مأسمالية أ   سديد دي نهااماء أص ل   أدااها ال ايي ية  س خدمه اا  م يل أه

 ا ع يها المنا ة

النقد  اإح   سيطم المنا ة ع ى الميالا الم دعة اا اسايها الينكاا  اا يرض الااال   9/3/7
  -الذ :

اا  ي   إيداعهنياية عح اك م ها )أ  منا ة أخما( ي اصي ه  منا ة اك مية  ق   (أ)
  ؛  آخم عا  م ادة أ  إلى اساب اك مااليمادا  اإلالينكا قيل  ا ي ه إلى اسايها 

 ي   إيداعهينييا ع ى منا ة اك مية أح  ا له إلى أطمال ذالذة يالنياية عح اك م ها   (ب)
 اا اسايها الينكا قيل  ا ي ه إلى المس    المف ضا  ميدئياً 

 

الف مة ال ا يك ح خاللها النقد م س دًا   سيطم المنا ة ع ى النقد اقط خالل  اا هذه الااال 
اا اسايها الينكا قيل  ا ي ه إلى اإليمادا  الم ادة أ  إلى اساب ينكا آخم  سيطم ع يه 

اإلاصاح عح األمصدة النقدية ال ا  9/5/1أطمال ذالذةا   ط ب الفقمة  إلى الاك مة أ 
أ  ال ا مح قي ها  س خدا م  امة لإلال  ك ح منا ة اا  اميخ إعداد ال قاميم  ال ا ال ا فظ يها 

مح هذا  الذانامح السزء  3/9/33-3/9/94الفقما     نص ك ح خاضرة لقي د خامسيةا 
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ا  ديمها منا ة ما يالنياية إضااية ا ل مرالسة ال داقا  النقدية ال  ع ى إماادا المريام 
 أخماا عح منا   

المخ  فة  المنا   األخما مح خالل  ائمهاد  نفقا   الااال اك مة اا يرض ال ديم قد   9/3/8
 ال  سيطم الد ائم  المنا    ياام إليها ي ساس "الاساب المنفمد"اما  غالياً خزينة ممكزية 

  يل  دام أم ال الاك مة مح قيل منا ة ال م ييا  ع ى اسايا ها الينكية يم سب هذه المخ  فة
الاسايا ا  س ق   المنا ة الممكزية ممكزية مح خالل اساب اك ما "منفمد" أ  س س ة مح 

المخ  فة يرد الاص ل ع ى ال ف يض  ال  ذي   المنا    الد ائمدارا  نياية عح ي قدي  
أ   لها ي خصيصه   ع ى النقد الذ  مخ  ل الد ائم  المنا   المناسييحا  ع يه ال  سيطم 

مخ  ل الد ائم ا   قميم ا ل نفق ي   إعداد  ا  اا هذه الااال يإنفاقه     ف يضها
اا عم د منفصل يرن اح "اساب الخزينة" )أ  أ  عم د ماايه( اا يياح  المنا   

 )أ(ا 9/2/35لم ط يا  الفقمة   اقاً  يةمدا عا  النقدالمقي ضا    ال

منا ة  سيطم ع ى الاساب مح قيل  ظيفة الخزينة الممكزية  ي   أداء   اا يرض الااال   9/3/1
ال ايي ية المخ  فة  الد ائمالدارا  نياية عح  ها  سديدمن ال ا ي   ( الينكيةالاسايا )
 الدارا  إلى   م الاسايا  الينكية  ركس الا اال  المنا   األخماا  اا هذه الااال     

الد ائم ال ا  ديمها المنا ة الممكزية نياية عح النقدية المقي ضا   المدا عا  المسددة منها 
 ي نه يمكح إعداد  قميم 9/2/92 ادد الفقمة   لمنا   األخماا  اال ايي ية المخ  فة 

عح المرامال  ال ا  ديمها المنا ة نياية عح  ال ا  نا المقي ضا   المدا عا  النقدية ي
ا ةالصاايالقيمة  المنا   األخما  المر مل يها اا الييانا  المالية األ لية ع ى أساس

منا ة ما اا  اميخ  ال ا  ا فظ يهادة النقدية اإلاصاح عح األمص 9/5/1  ط ب الفقمة   
مح قيل المنا ة أ  خاضرة لقي د  س خدا لإل م ااةإعداد ال قاميم  ال  ك ح هذه األمصدة 

 خامسيةا 
 

 محطلبات العرض واإلفصاح 1/3
 حعريفات

 

 -للمعاني المحددة لها: وفقا  حُسحخدم المصطلحات الحالية في هذا المعيار   1/3/1
والقواعد  والقيودهي المبادئ واألسس  (Accounting policies)ةيالمحاسب سياساتال

 والممارسات المحددة الحي حعحمدها منشأة ما في إعداد وعرض البيانات المالية. 
يؤثر يمكن أن إذا كان حذفها أو ححريفها  ماديةحكون المعلومات  (Materiality) المادية
على أساس البيانات أو الحقييمات الحي يجرونها ن والمسحخدمالحي يحخذها قرارات العلى 

 مقدار الخطأ والمححمل في حالحجم البند أو  وأعلى طبيعة  الماديةالمالية. وحعحمد 
 حذف أو الححريف. ال

 حعدالحي و رير حقحاريخ آخر يوم من فحرة ال هو(  Reporting date) حاريخ إعداد الحقارير
 . عنها البيانات المالية

مجموعة من المنشآت الحي حضم منشأة  هي( Economic entity) قحصاديةاإل المنشأة
 مسيطر عليها. من المنشآت الأكثر  وأ وواحدةمسيطرة 
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 ضمها ي   هيك  ها مح خاللال ا  الرم يا الييانا  المالية عح مرالسة عدد كييم مح   ن ج  9/2/3
األخيمة اا عم ية ال سمي   ما ة  ك ح المع ى طيير ها أ   ظيف هاا  اا مسم عا  يناءاً 

إما اا م ح  ماددة ال صنيل ها عمض الييانا  المخ صمة  المصنفة ال ا  اكل ين د 
ياكل  ماد غيم  ين دال اا اال كاح أاد ا المماقة يها الييانا  المالية أ  اا المالاظا 

ا المماقة المالاظا أ  اا  اا م ح الييانا  المالية إما ي    سميره م  الين د األخما امد  
  ياكل منفصل اا م ح الييانا  المالية ياكل كييم ليرمض ماد أما اليند الذ  يك ح غيم 

 اا المالاظا  ةمنفص  يص مةياكل كال يايث ينييا عمضه  مادياً يمكح أح يك ح اإنه 
 ا  المماقة يالييانا  المالية

ال  ييم المااسية الد لية اا القطا  الرا مرااإلاصاح لم ط يا  ع ى أح  الماديةينص ميدأ   9/2/2
 إذا كان  المر  ما  النا سة غيم هامةا  اإلل زا  يهاي  سب 

 

 البيانات المالية
يجب على المنشأة أن حعد وحعرض البيانات المالية ذات الغرض العام الحي ححضمن   1/3/4

  -العناصر الحالية:
  -:يجبوالحي  لمقبوضات والمدفوعات النقديةابيانات  (أ)

بجميع المقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدية الحي حسيطر عليها  أن حعحرف (9)
 ؛ والمنشأة

 وفقا  المدفوعات الحي حؤديها أطراف ثالثة نيابة عن المنشأة  منفصلبشكل  ححدد (3)
 من هذا المعيار؛  1/3/24للفقرة 

 و ؛ة والمالحظات الحفسيريةيسياسات المحاسبال (ب)

ازنة والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كبند مقارنة بين مبالغ المو  (ج)
في  1/9/8خاص بالموازنة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقا  للفقرة 

 . محوفرة للجمهور العامهذا المعيار عندما حجعل المنشأة موازنحها المصاد  عليها 
ساس األعن  اس مخحلفدة على أسعندما حخحار منشأة ما أن حفصح عن معلومات مع  1/3/5

أو  )أ(1/3/4 اتالفقر  بمقحضىكما هو محدد في هذا المعيار أو مطلوب  المحاسبي يالنقد
البيانات ب المرفقة مالحظاتالاإلفصاح عن هذه المعلومات في  فإنه ينبغي )ج(1/3/4

 المالية. 
 

 الييانا  لمدا عا  النقدية  ض  الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  يياح المقي ضا   ا   9/2/4
إضااية ا ل المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية األخما ال ا  فصح عح مر  ما  
لم ط يا  الفقمة    اقاً ة  المالاظا ا يسياسا  المااسيالالمسيطم ع يها مح قيل المنا ة   

لنقدية المسيطم اقط يالمقي ضا   المدا عا   األمصدة ا اإلع مال( أعاله ي   9)أ( )9/2/5
الييانا    أالمدا عا  النقدية المقي ضا    ع يها مح قيل المنا ة المردة ل  قاميم اا يياح 
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( أعاله  قد   ضمح الييانا  ج)9/2/5 اقًا لم ط يا  الفقمة  األخما ال ا قد ي   إعدادهاا
 ح مالا إضااااالمالية ذا  اليمض الرا  مقامنة ييح ميالا الم ازنة  الميالا الفر ية كييا

المدا عا  النقدية المقي ضا    مح هذا المريام اإلاصاح اا م ح يياح  9/2/35الفقمة   ق ضا  9/2/7
المدا عا     ف  ال أطمال ذالذة نياية عح المنا ة المردة ل  قاميما   ؤديهامدا عا  مرينة عح 

قي ضا  النقدية كما ساء اا  رميل النقد  المدا عا  النقدية  الم م  أطمال ذالذة ال ا  ؤديها
عمضها كمقي ضا   مدا عا  نقدية  سيطم ع ها   لذلم ال ي    مح هذا المريام 9/3/9الفقمة 

 ال ا خمااألييانا  اا الالمنا ة المردة ل  قاميم اا يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية أ  
اا هذا المريام  9/1/97قمة  نص الفي   إعدادها مح قيل المنا ة المردة ل  قاميما  يمكح أح
 رمض مقامنة ييح ميالا الم ازنة  الميالا الفر ية كيند إضااا  أح س طي  المنا ة  ع ى أح

ل م ازنة اا يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية اقط عندما ي   إعداد الييانا  المالية  الم ازنة 
ح ع ى أساس قايل  يية  الم ازنة مردع ى أساس قايل ل مقامنةا  عندما ال  ك ح الييانا  المال

 ل مقامنة  ي   عمض يياح منفصل يقامح ييح ميالا الم ازنة  الميالا الفر يةا

أكذم الييانا  المالية   صيفا  سمدية أ  سدا ل أ   ا يال  المماقة يمالاظا  ال  ضمح   9/2/8
إضاايةا كما  أخما ر  ما ياإلضااة إلى ماا م ح الييانا  المالية  الميينة ميالا ل  فصيالً 

يمكح أح  ا  هذا المريام    عنها اإلاصاحيايذ    ياكل إسيام  ي ط بمر  ما    ضمح 
 المساءلةا    رزيز  ضمح إاصااا  أخما  ر يم ضم مية ل اقي  عمض عادل 

 نبإلى ساح ييانا ها المالية ذا  اليمض الرا  ييانا  يضممح  منا ة الهذا المريام  يمن ال   9/2/1
لذلم  اقد    يراً أعالها  9/2/5يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية كما ه  مادد اا الفقمة 

  -ييانا : أيضاً ذا  غمض عا   إضااية الييانا  المالية  امل

المئيسية  الصنادي المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية لفئا   ع ى  نص مذالً  (أ)
 ؛اإليمادا  الم ادة صند   مذل

س خدام   اإلق ماضا مر  ما  إضااية ا ل مصادم    قد (ب) طييرة المدا عا  ها   ا 
 النقدية  ن عها؛  

 عمض مقامنة ييح الميالا الفر ية  ميالا الم ازنةا (ج)
 

المقي ضا    ىأية ييانا  إضااية اقط ع  نصأعاله   9/2/4لم ط يا  الفقمة    اقاً 
 ا ةا  المدا عا   األمصدة النقدية ال ا  سيطم ع يها المن

 

مر  ما  ا ل  المااسيا  ساس النقداأل إس خدا  سم  المنا ة ال ا  رد ال قاميم يعادة ما   9/2/91
ا    ضمح األمذ ة ع ى ن   المر  ما  ال ا هذا األساسالين د غيم المر مل يها يم سب 

 -:ما ي ا يمكح سمرها  فاصيل ا ل
األخما  األص ل غيم النقدية  اإلل زاما     القم ضالذم  المدينة  الذم  الدائنة  (أ)

  ؛المس اقة اإليمادا   المصاميل 
  ؛  الما م ة اإلل زاما    ال رهدا  (ب)
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 ا ا الخدم  قدي  اا   اقي  أهدال ءمؤاما  األدا (ج)
 

عح لهذا المريام   اقاً  فصح المنا   ال ا  رد الييانا  المالية ذا  اليمض الرا   يمكح أح  9/2/99
الييانا  المالية ايث يمسح أح  ك ح   م المر  ما  مماقة ي  مر  ما  كهذه اا مالاظا
أح ي    ينييا  ق   المنا ة ياإلاصاح عح مذل هذه المر  ما  اإنهمفيدة ل مس خدميحا  ايح 

ل  ي   اإلاصاح عح المقامنا  م    اا االيمكح اهمه يسه لةا    صفها ياكل  اضح 
ياس    ا المماقة ضمح المالاظا  أيضاً  ضرها  يمكح اإنه اا الييانا  المالية   الم ازنة
سماء    اإلل زاما   مح هذا المريام  ضميح مر  ما  ا ل األص ل غيم النقدية  الذاناالسزء  ا 

 اا الييانا  المالية ذا  اليمض الرا ا  ذلم  الم ازنةمقامنة م  
 

 المعلومات الحي ينبغي عرضها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 

  -:فحرة الحقريرعرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ الحالية أن ح ينبغي  1/3/12
بشكل منفصل حصنيفا  فرعيا   يُظهرالذي و المقبوضات النقدية للمنشأة  إجمالي (أ)

عمليات  طبيعة أساس حصنيفي يناسب إسحخدامالمقبوضات النقدية ب إلجمالي
  ؛المنشأة

 إلجماليبشكل منفصل حصنيفا  فرعيا  يُظهر للمنشأة الذي المدفوعات النقدية  إجمالي (ب)
  ؛ وعمليات المنشأة طبيعة أساس حصنيفي يناسب إسحخدامالمدفوعات النقدية ب

 . األرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفحرة (ج)
 

ت المقبوضات والمدفوعات النقدية والمقبوضات والمدفوعا إجمالي عن حقريريجب إعداد   1/3/13
ويسحثنى  ،النقدية لكل حصنيف فرعي للمقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس إجمالي

أساس  على عنهاحقارير وعات النقدية الحي قد يحم إعداد المقبوضات والمدف من ذلك
  -عندما:وذلك الصافي 

بها  اإلعحرافوالحي يحم أخرى امالت حديرها المنشأة نيابة عن أطراف حنشأ عن مع (أ)
  المقبوضات والمدفوعات النقدية؛ أو انفي بي

 اتسححقاقاإلحكون خاصة ببنود يكون معدل الدوران فيها سريعا  والمبالغ كبيرة و  (ب)
 قريبة األجل. 

 

المقبوضات والمدفوعات  قائمةوالمجاميع الفرعية في  البنود والعناوين البنود ينبغي عرض 1/3/14
لمقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدية النقدية عندما يكون هذا العرض ضروريا  لعرض ا

 . صحيحبشكل  للمنشأة
 

يالمقي ضا   المدا عا  النقدية  أح  رمض يياناً مح سمي  المنا   هذا المريام  يق ضا  9/2/94
سمالا األمصدة النقدية ل منا ة اا يداية  نهاية الف مةعح  يها فصحي المقي ضا    ا 

ا  سيضمح ذلم أح  قد  ايهاال صنيفا  الفمعية المئيسية  المدا عا  النقدية خالل ال قميم   
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 منا ة  ال ييما  ال ا  طمأ ع يها النقدية لمصدة األالييانا  المالية مر  ما  اام ة ا ل 
 ا ا اهمه اخالل الف مة ياكل يسهل ع ى المس خدميح ال ص ل إليه

 
 

 مصادم ة النقدية ل منا ة مر  ما  ا ل مسائل مذل األمصدعح اصاح اإل إح مح ا ح  9/2/94
 اإلق ماضا أ   أ  المس    /كاح النقد نا سًا عح الضمائب  /أ  اليماما   /   س اءاً النقد

  أ  لاماء أص ل مأس مالية أ  لخدمة  سداد الديح ية كاليل ال ايي ال ل  يية    إنفاقه  س اء
هذه  س سهلاليةا كما إعداد ال قاميم الم ااالافااية  المساءلة  أح يؤد  إلى  رزيز

 م امد النقدية الاالية ل منا ة  مصادم ل  قييما  أكذم اطالعًا  عمل  ا يال  اإلاصااا 
س ممام الما م ة   المس قي ية ال داقا  النقدية ال امدة   ي هاا ا 

 

 الحصنيف
صح عنها ية ال ا سي فالمقي ضا   المدا عا  النقد إسمالاائا ( إح ال صنيفا  الفمعية )أ    9/2/97

ي طي  ذلم الاك  اا سيا  ها مس لة اك  مهناا    9/2/95  9/2/93 ل فقم يح  اقاً 
 ي خص ا المااسيا  ساس النقداأل  ا  ظل أهدال ال قميم المالا  خصائصه الن عية

ع ى سييل المذال   إلعداد ال قاميم الماليةا  الن عيةهذا المريام الخصائص ( مح 5الم ا  )
ياكل المقي ضا  النقدية  يايث  ظهمالمقي ضا  النقدية مذاًل  اإسمال يمكح  صنيل

 محالر ائد   ؛  القم ضالمنح  ال يمعا ؛   : الضمائب أ  المخصصا ؛ كل مح محمنفصل 
 المردا ؛  غيم ذلم مح أناطة الخدما   األناطة ال سامية   المصان يالمم  كا   إس يراد

المدا عا  النقدية  يايث  ظهممذاًل   صنيفها ايمكحالمدا عا  النقدية  إسمالاالمس ممةا أما 
أ   الفم  المس ممة يما اا ذلم الا اال  إلى  الخدميةناطة األ: لكل مما ي اياكل منفصل 

  المصان عم يا  اماء المم  كا    ح؛   يمامج  خفيض الدي  الاك ما  أ  المنا   األخما؛ 
  صنيل إذ يمكح مذالً مقًا يدي ة ل رمض هنام ط  قد يك ح المردا ؛  أية أناطة  ساميةا 

 اً امعي  صنيفاً  يمكح  صنيل المدا عا  النقدية مصدمها  اسبالمقي ضا  النقدية  إسمالا
 ا مناسياً  ظيف ها أ  يمنامسها ضمح المنا ة  ايذما يك ح إلى طييرة المدا عا  أ   اسبإما 

 

 والعناوين والمجاميع الفرعية السطربنود 
 الرنووووا يح  الينوووو د المئيسوووويةعنوووود  اديوووود  ع يووووامالر اموووول ال ووووا يسووووب أخووووذها يروووويح اإل   ضووومح   9/2/98

لم ط يوووا  الفقووومة   اقووواً ضووومح كووول  صووونيل امعوووا  عمضوووها ينييوووا المسوووامي  الفمعيوووة ال وووا 
ال وا   ط وب أح  9/91/8م ط يا  األقسا  األخما مح هذا المريام) كالفقمة أعاله:  9/2/95

كامول المسواعدة الخامسيوة ال وا  و  اسو المها نقودًا خوالل   وم  ي   اإلاصاح ياوكل منفصول عوح
يالنسوووووية   قيوووووي  ماديوووووة اإلاصووووواحالف ووووومة اوووووا مووووو ح ييووووواح المووووودا عا   المقي ضوووووا  النقديوووووة(؛ 

الييانووا  ي المماقووة مالاظووا ال اإلاصووااا  الالزمووة اووا  ال فسوويما   وو اامل مسوو خدميح  موودا 
مووح هووذا المريووام إاصووااا   الذوواناالسووزء مووح  3/9/21-3/9/32  ضووح الفقووما    الماليووةا 

مالاظوا  اليايذ أح  قو   يهوا المناو ة اوا  ا ل اإلضااا  المئيسية لفئا  ال دا  النقد  ال ا
 الرديوود مووحالييانووا  الماليووة ذا هوواا مووح الما موول اووا  صوو ب الييانووا  الماليووة أ  اوواالمماقووة ي
 9/2/93  م ط يووووا  الفقوووومة أح   يووووا هووووذه اإلاصووووااا    لوووويس يالضووووم مة سميرهووووا الاوووواال 
 أعالها 
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 ةالصافي القيمة إعداد الحقارير على أساس
إعداد ال قاميم ا ل المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية  ي  ي ط ب هذا المريام أح   9/2/91

  طم أعالها    9/2/92الفقمة   اددهاسمالا ما عدا اا الظم ل ال ا اإلع ى أساس 
يك ح  يمكح أح  م الظم ل ال ا يمزيد مح ال فصيل إلى أدناه  9/2/39-9/2/31الفقما  

 ايها إعداد ال قاميم ع ى أساس الصااا ميممًاا 

يصف ها    رملقد  ديم الاك ما   الد ائم الاك مية  المنا   الاك مية األخما المرامال    9/2/31
اإليمادا  نياية  اصيل لاساب الييم مرامال  هذه ال كي ة نياية عح اآلخميحا  قد  ض  

ا األام األم ال نياية عح  افظأ   مؤه يحعح منا ة أخما أ   ا يل األم ال إلى مس فيديح 
  - مح أمذ ة هذه األناطة:

مس  ا آخم مح صالح الضمائب مح قيل مس  ا  ااد مح الاك مة ل  اصيل (أ)
زء مح ها الخاص كسس خداماك مة إلال  اص هاالضمائب ال ا  إس ذناءي  الاك مة

  ؛الماامكة اا الضمائب  فا إ
  ؛  سديدهامؤسسة مالية لط ب ال  ا   دائ القي ل  (ب)

 ل رمالء؛ صند   إدخامية أ  إس ذمام األم ال ال ا  ا فظ يها منا ة  (ج)

  ية عح أصااب المم  كا    دا  له ؛نيايال ي    اصي هااإليساما  ال ا  (د)

س طة أ   ما ل امي   اقاً أطمال ذالذة  الا اال  ال ا  ق   يها دائمة اك مية إلى(  هـ)
  اك مية أخما؛  

األم ال ال ا  ديمها منا ة ممكزية ع ى أساس "الاساب المنفمد" إلدامة النفقا   ( )
 (ا 9/3/8إليه اا الفقمة  ه  ماامالاك مية )كما 

ديمها ال ا  النقد الذ   س  مه المنا ة ايما يخص المرامال   ي   إيدا اا كذيم مح الااال     9/2/39
ل نقد أ  مياامة اا  النهائييح يحلمس  مالخاصة يا ك كيل لآلخميح اا اسايا  اإلئ ماح

ما يخص  سيطم المنا ة ع ى النقد الذ   س  مه اي   الالينكاا  اا هذه الااال   اسايه
أ  مح المقي ضا  أ  المدا عا   سزءاً  اكل هذه ال داقا  النقدية  المرامال  ال ا  ديمها  ال

النقد المس    اا اسايا  ينكية  ي   إيدا األمصدة النقدية ل منا ةا  لكح اا ااال  أخما 
  ا يل ذلم النقد اا يياح  إس ال عح  اإلاصاحي   يها المنا ة ال ا  رمل ك كيل    سيطم ع 

 المقي ضا   المدا عا  النقدية ل منا ةا 
لاساب مرامال  الداقا  النقدية الناائة عح  ك ح ميالا ال  يمكح أحاا يرض الااال     9/2/33

المرامال  ي مقامنة" الاساب الينكا ل منا ة المردة ل  قاميم كييمة عيم ال ا " مم  الييم
قيل  ا يل الميالا إلى اقط لف مة قصيمة   سيطم هذه المنا ة ع ى النقد قد   الخاصة يالمنا ة

يالنسية ل  داقا  النقدية األخما ال ا  اً أيضا  قد يك ح ذلم صاياًا النهائييح يحالمس  م
  -:الميالا المدا عة مقدمًا  الميالا المسددة اا الااال  ال اليةع ى سييل المذال   ضمح 

  ؛  س ذماما اماء  يي  اإل (أ)

لمدة ذالذة  إس اقا قصيمة األسل  مذل   م ال ا يك ح لها ا مة األخما  اإلق ماضا  (ب)
 اه م أ  أقلا 
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يهذه المرامال  ع ى أساس إسمالا مح قدمة الييانا  المالية ليرض  اإلع مالرل قد يض  9/2/32
الاك ما   المنا   الاك مية ع ى   صيل المر  ما  ا ل المقي ضا   المدا عا  النقدية 

المقي ضا    قاصهذا المريام ي ح ي    يسمح  ع يهالنا سة عح األناطة الخاصة يالمنا ةا 
المقي ضا   المدا عا   ع ى أساس الصااا اا يياح إليالل عنها ا المدا عا  النقدية 

 أعالها 9/2/92النقدية اا الااال  الماددة اا الفقمة 

 

 نيابة عن المنشأة  بالالمدفوعات الحي حؤديها أطراف ثالثة 
 شراءأو منشأة ما  إلحزاماتبحسوية بشكل مباشر  الحقريرخالل فحرة طرف ثالث  يقوم  9/2/35

 صلبعلى المنشأة أن حفصح في أعمدة منفصلة في  فنه خدمات لصالح المنشأة،بضائع و 
  -بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية عن:

من المنشأة  جزءا   حشكلالحي و أطراف ثالثة  أدحهاالمدفوعات الحي  إجمالي (أ)
بحيث يظهر بشكل منفصل  ،الحي حنحمي إليها المنشأة المعدة للحقارير قحصاديةاإل

اس للحصنيف أس إسحخدامالمدفوعات ب إجمالي اتا سحخدامفرعيا  لمصادر و  حصنيفا  
 وم عمليات المنشأة؛ ئيال 

من المنشأة  جزءا   حشكلال  والحي المدفوعات الحي حؤديها أطراف ثالثة إجمالي (ب)
بحيث يظهر بشكل منفصل  ،الحي حنحمي إليها المنشأة المعدة للحقارير قحصاديةاإل

سحخدامر و حصنيفا  فرعيا  لمصاد أساس للحصنيف  إسحخدامالمدفوعات ب إجمالي اتا 
 عمليات المنشأة.  يالئم

 

 الحقريرالمنشأة بشكل رسمي خالل فحرة  يحم إعالم يجب القيام بإفصاح كهذا فقط بعد أن
حكون المنشأة قد حأكدت من أن هذا الدفع قد حم أو أنه بالطرف الثالث أو المسحلم من قبل 

 . حدوث الدفعات

ح خالل خزينة ممكزية أ  المنا   مغيمها مح    المخ  فةايث  ديم اك مة ما نفقا  د ائمها   9/2/34
نياية عح   م الد ائم  المنا   مح قيل منا ة  المدا عا  ي    سديد  منفمد" م يب "اساب 
ا  اا هذه مح قيل الدائمة المرنية ال ف يض  ال  ذي  الالزميحالاص ل ع ى ممكزية يرد 

األخما ع ى ال داقا  النقدية ال امدة  الصادمة ال  سيطم الدائمة أ  المنا ة   ال الاا
نياية  ي    سديدهاال ا  المدا عا  س فيد مح   األمصدة النقديةا إال أح الدائمة أ  المنا ة

را  مهمة يالنسية ل مس خدميح اا  اديد الم امد النقدية يمي ا هذه الدامرماة ال  ك ح   عنها
)أ( 9/2/35م  الفقمة  نسسا  ياإلف مةا الالاك مة ع ى أناطة المنا ة خالل  سخم ها ال ا

أعاله   ي ا الدائمة أ  المنا ة اا عم د منفصل اا م ح يياح المقي ضا   المدا عا  عح 
س خدام عح مصادم     المنا ة الممكزية نياية عنها قام  ي  دي هاالمدا عا  ال ا  مي ا  ا ا 

س ساعد   الدائمة أ  المنا ةا  يالئ    إنفاقها  المصنفة  صنيفًا امعيًا ع ى أساس الميالا ال ا 
ي ها المدا عا  ال ا      دي ها  أغماض   د إسمالاهذه اإلاصااا  المس خدميح ع ى  اديد 
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الم زعة أ  المخصصة مح اإليمادا  الرامة أ   الميالامذاًل مح   ما إذا      دية المدا عا 
 أخماا أ  مصادم  ةخاص صنادي مح 

ا  اسايا ها خ صاصقد يك ح لدا الد ائم الاك مية أ  المنا   األخما اا يرض اإل  9/2/34
 سيطم ع ى يرض ال داقا  النقدية ال امدة  الصادمة ما أنها عند إناائها ك الخاصة الينكية

ا  خ صاصاإلاا هذه  أيضاً   ر يما  الاك مة  أ األمصدة النقديةا  قد   ط ب   سيها  
  مرينة لدائمة أ  منا ة أخما إل زاما  ي س يةدائمة  اادة أ  منا ة اك مية أخما  ي ح  ق  

م  الفقمة  نسسا  ياإلنياية عح دائمة أ  منا ة أخماا يالاماء يضائ  أ  خدما  مرينة أ  
ي ضا   ي ا المنا ة المردة ل  قاميم اا عم د منفصل اا م ح يياح المق  )أ( أعاله9/2/35

س خدام المدا عا  النقدية عح مي ا هذه النفقا   مصادمها    ها ال ا      دي ها نياية عنها ا ا 
ع ى  اديد مسم   الم امد الييانا  المالية مس خدميح ال قاميما  سيساعد ذلم خالل ا مة 

مصادم    ال قميمع ى أناطة المنا ة خالل ا مة   سخيمهاال ا     ق صاديةالنقدية ل منا ة اإل
س خدام    الم امد النقديةا    م ا ا 

ال ا  ن ما إليها  ق صاديةمح المنا ة اإل سزءاً اا يرض الااال    ا م  أطمال ذالذة ليس    9/2/37
ل منا ةا  إل زاما   ق   ي س يةالمنا ة المردة ل  قاميم يضائ  أ  خدما  نياية عح المنا ة أ  

مج صاا أ   ر يما لاك مة إق يمية أ  ما ية قد  م ل اك مة  طنية مذاًل  اييل يمنا
المس  زما  الضم مية   الاص ل ع ىالخدمة  مز د إلى مياامة عح طمي  الدا  مس ق ة 

  ا ي ها إلى الاك مة خالل الف مةا  ع ى نفس المن ال  قد  دا  اك مة  طنية أ   كالة 
مح  قدي   يدالً ك مة ما غ ث مس ق ة إلى امكة إنااءا  ياكل مياام مقايل يناء طمي  لا

هذه المدا عا  عح طمي  مناة أ    يمكح   ديةإلى الاك مة نفسهاا  ةاألم ال مياام 
ال  س    الاك مة اإلق يمية أ    أ  كقمض ينييا  سديدها  اا هذه الااال أخما مساعدة 

 ى اساب ( مياامة مح المنا ة األخما أ   سيطم عالنقد المرادلالما ية النقد )يما اا ذلم 
اإح المي ا  لذلم ا مح قيل المنا ة األخما ينكا أ   سي ة أخما ماايهة مهي ة لخدم ها

الاك مة  إال أحل اا هذا المرياما المسدد أ  المدا   نياية عنها ال ياكل "نقدًا" كما ه  مرم  
      دي ها نياية عنهاا ي ن ف  مح المدا عا  النقدية ال ا 

)ب( أعاله أح  ي ا المنا ة اا عم د منفصل اا م ح يياح المقي ضا  9/2/35  ط ب الفقمة   9/2/38
س خدام المدا عا  النقدية عح مي ا  مصادم     سزءاً أطمال ذالذة ليس    ؤديهاالنفقا  ال ا  ا ا 

 اديد مسم   الم امد  محذلم المس خدميح   سيمك حال ا  ن ما إليهاا  ق صاديةمح المنا ة اإل
 ال ا قدم  الم امد م    مقدام  ال قميمع ى أناطة المنا ة خالل ا مة   سخيمها   يالنقدية ال ا 

 األطمال  ل  قاميممح الاك مة ال ا  ن ما إليها المنا ة المردة  سزءاً ال ا  اكل  السها  قيل مح
ع ى ع    ال قميم  اميخقد ال  ك ح المنا ة اا   ا  اا يرض الااال منها سزءاً ال ا ال  اكل 

قد يادث   مح قيل أطمال ذالذة خالل ا مة إعداد ال قاميما نياية عنها ه قد      دية المدا عا  ي ن
ذالث أ  عندما ال  س طي  ال اق  طمل  مح قيلالدا  ي اً ذلم عندما ال ي    ي يا المنا ة مسمي
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 عا مدا  الأعاله أح ي   اإلاصاح عح  9/2/35الفقمة   ق ضامح أح الدارة الم  قرة قد  م ا 
اا م ح يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية عندما ي   إيالل اقط الطمل الذالث  ال ا قدمها

هذه المدا عا  أ  عندما   اق  المنا ة مح  ه      دية نيالمنا ة مسميًا خالل ا مة إعداد ال قاميم 
 اد ث ذلما 

س خدامإح ال صنيل الفمعا )أ  الفئا ( لمصادم     9/2/31 ال ا   الطمل الذالث مدا عا ا ا 
  نص الفقمة )ب( ها مس لة اك  مهناا 9/2/35)أ(  9/2/35ل فقما    اقاً فصح عنها سي  
 ا طيي  ذلم الاك   عند ع يامالر امل ال ا سي   أخذها يريح اإل ع ى 9/2/97

 

 ة والمالحظات الحفسيريةيسياسات المحاسبال
 المرفقة بالبيانات المالية المالحظات بنية
  -:ينبغيالبيانات المالية للمنشأة ب المرفقة مالحظاتال إن 1/3/30

ة الحي يسياسات المحاسبالمعلومات حول أساس إعداد البيانات المالية و أن حعرض  (أ)
  وأحداث أخرى هامة؛ ومعامالت لها وحطبيقها إخحيار حم ي

 ضروريةمعلومات إضافية غير معروضة في محن البيانات المالية ولكنها  أن حقدم (ب)
 عرض عادل لمقبوضات ومدفوعات وأرصدة المنشأة النقدية. ل

 

أن يشير كل بند في  وينبغييجب أن حُعرض مالحظات البيانات المالية بصورة منظمة.   1/3/31
محن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية األخرى إلى أي معلومات ذات 

 في المالحظات.  موجودة عالقة
 

 ة واإلفصاح عنهايسياسات المحاسبلا إخحيار
 

  -معلومات:يانات المالية ذات الغرض العام أن حعرض الب ينبغي  1/3/32

 ؛يمكن فهمها (أ)
  القرارات والمساءلة؛ و إحخاذات المسحخدمين في ححياجإل مالئمة (ب)

  -:بحيثموثوقة  (ج)

غيرها من المقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدية للمنشأة و  بصد  حمثل (9)
  المفصح عنها؛لومات المع

 ؛ وأي ححيز محايدة أي أنها حخلو من (3)

 . الماديةجميع النواحي مكحملة في  (2)
 

 ا الييان   ماا الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  اائدة  ال امدة ادد ن عية المر  ما    9/2/22
 الييانا  قد  أح  لضماحة يمااسيصياغة سياسا   9/2/23الفقمة    ق ضال مس خدميحا 

هذا المريام ( مح 5خصائص الن عيةا ي خص الم ا  )المالية مر  ما    يا عددًا مح ال
كذلم إلى أح   قي  المر  ما  الخصائص الن عية إلعداد ال قاميم الماليةا كما يايم الم ا  

ة ي م ذ قية المر  ما  الماليةا  يرد الافاظ ع ى سسال  مااسي مالئمةؤذم ع ى مدا قد  
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إلصدام اليياح المالا ذ  اليمض الرا   أساسياً  أمماً ة خالل ا مة إعداد ال قاميم كام ة  دقيق
 ا المناسباا ال ق  

يجب أن  الماليةالبيانات ب مرفقة مالحظاتالة في يسياسات المحاسبالب إن الجزء الخاص  9/2/25 
ذلك  بما في ،حعد ضرورية لفهم البيانات المالية بشكل صحيحمحاسبية كل سياسة  يوضح

 في هذا المعيار.  يةنحقالاإل مدى حطبي  المنشأة ألي من األحكام 

سياسات العن طري  اإلفصاح عن  غير المناسبةالمعالجات المحاسبية  يحم حعديلال   1/3/35
 ة المسحخدمة أو عن طري  المالحظات أو المواد الحفسيرية. يالمحاسب

إذا كاح  ما    دمس اإلدامةماددةة يسة مااسياإلاصاح عح سيا ينيياما إذا   اديدعند   9/2/24
 المنا ة أاداثاا اه  الطميقة ال ا  نركس يها مرامال    اإلاصاح سيساعد المس خدميح 

 هامةة ما ي ك ح سياسة مااسي  المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية المي ا عنهاا  اا
 9/2/5ا  ادد الفقمة ماديةقة غيم ا ى ل  ل   كح الميالا المرم ضة ل ف ما  الاالية  الساي

مالاظا  ة   يمااسيذا  اليمض الرا    ضمح سياسا   مح هذا المريام أح الييانا  المالية
 المماقة مالاظا الأعاله  نطي  كذلم ع ى  9/2/25 فسيميةا  يال الا اإح م ط يا  الفقمة 

 الييانا  الماليةا ي

 الثاني بياناحها المالية أي إفصاحات محبذة في الجزءضمن  حوردحيث حخحار منشأة ما أن   9/2/27 
 أعاله.   1/3/32اإلفصاحات يجب أن حمحثل لمحطلبات الفقرة  حلكفإن  ،من هذا المعيار

المماقة مالاظا  الإضااية اا الذانا مح هذا المريام اإلاصاح عح مر  ما  السزء  ياس   9/2/28 
 أح   يا  ينييا أح  ك ح قاي ة ل فه  اإنه  اصااا ي   القيا  يهذه اإل  الييانا  الماليةا ي

 ل مر  ما  الماليةا األخما الخصائص الن عية 
 

 عامة إعحبارات 1/4
 

 الحقريرفحرة 
البيانات المالية ذات الغرض العام سنويا  على األقل. وعندما يحغير حاريخ إعداد  ينبغي عرض  1/4/1

حُعرض البيانات المالية لفحرة حزيد أو حقل عن ة و إسحثنائيالحقارير لمنشأة ما في ظروف 
 -الية:السنة، على المنشأة أن حفصح عما يلي إضافة إلى الفحرة الحي حغطيها البيانات الم

  ؛ وحغطية الحقرير لفحرة حخحلف عن سنة واحدةسبب/ أسباب  (أ)
 حقيقة أن المبالغ المقارنة قد ال حكون قابلة للمقارنة.  (ب)

الييانا  الماليةا قد ال ا  م يط يها  ال قميم قاميم ه   اميخ الي   األخيم مح ا مة  اميخ إعداد ال  9/5/3
ة أح  ييم  اميخ إعداد ال قاميم لكا  قامب إس ذنائيي ريح ع ى منا ة ما أ  قد  قمم اا ااال  

 عندما يك ح هذا ه  ييح د مة إعداد ال قاميم  ييح د مة إعداد الم ازنا ا ع ى سييل المذال 
  اإنه مح المه  أح ي   اإلاصاح عح سيب  يييم  اميخ إعداد ال قاميم  أح يك ح لاالا
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المس خدميح ع ى ع   ي ح الميالا المرم ضة ل ف مة الاالية  الميالا المقامنة ليس  قاي ة 
 ل مقامنةا 

ادةا  لكح من ظ  يايث  يطا ا مة مد ها سنة  ا ي   إعداد الييانا  المالية اا الرادة ياكل    9/5/2
أسي عًا ألسياب  43 فضل يرض المنا   أح  رد  قاميم  يطا ا مة مد ها  ع ى سييل المذال  

ا  ال يا ل هذا المريام د ح هذه الممامسة ألنه مح غيم الما مل أح  خ  ل الييانا  عم ية
 عح   م ال ا س رمض لسنة  اادةا  كييمالمالية النا سة ياكل 

 

 الوقت المناسب
ل مس خدميح اا غض ح ا مة مرق لة  ي     ايمهاالييانا  المالية إذا ل     ذم المناا  الم   ية مح   9/5/5

إصدام ييانا ها المالية اا  ض  يمكنها مح يسب أح  ك ح المنا ة   يرد  اميخ إعداد ال قاميما 
 خالل مدة الأح ي     ايمها س ة أاهم مح  اميخ إعداد ال قاميم  إال أنه يايذ ياكل كييم  خالل

مس ممة مذل  رقيد الرم يا  اا المنا ة ليس  سييًا كاايًا الر امل الذالذة أاهما إح   سا ز مد ه 
أكذم  اديدًا اا  نهائية م اعيد ال طم  إلىا  ي   المناسبل  خ ل عح إعداد ال قاميم اا ال ق  

 ا  األنظمة ال اميرا ا  عح طمي  خ صاصكذيم مح اإل
 

 عحمادحاريخ اإل
 

فيه إصدار البيانات المالية وعن الجهة  إعحمدأن حفصح المنشأة عن الحاريخ الذي  ينبغي 1/4/5
، هاإصدار ية حعديل البيانات المالية بعد صالح لهيئة أخرى وفي حال كانت ذلك. إعحمدالحي 

 فإنه يحعين على المنشأة أن حفصح عن حلك الحقيقة. 
 السهةالييانا  المالية مح قيل الفمد أ   الم ااقة ع ى   ايه  ه  ال اميخ الذ  ع ماد اميخ اإل 9/5/4

  إع مدالييانا  لإلصداما إنه مح المه  أح يرمل المس خدم ح م ى    م س كمالالمخ لة إل
الييانا  المالية لإلصدام ألح الييانا  المالية ال  ركس األاداث يرد هذا ال اميخا كما أنه مح 

 مؤسسا أاخاص أ   يم  م ايها خدم ح الااال  النادمة ال ا أح يرمل المس أيضاً المه  
ا   ا مل األمذ ة ع ى األاماد أ  السها  هاإصدام صالاية  رديل الييانا  المالية يرد مرينة 

ال ا قد  م م صالاية  رديل الييانا  المالية يرد اإلصدام ال زماء  الاك مة ال ا  اكل 
 ك ح      إسماء  يييما   اا االمن خية مح الممذ يحا هة  اليملماح أ  سمنها  سزءاً المنا ة 

 مسم عة سديدة مح الييانا  الماليةا ها الييانا  المالية المردلة 

 

 معلومات حول المنشأة 
يجب أن حفصح المنشأة عما يلي إذا لم يحم اإلفصاح عنه في جزء آخر من المعلومات  1/4/7

 -المنشورة مع البيانات المالية:
  الذي حعمل فيه؛ خحصاصلقانوني واإللمنشأة وشكلها امقر ا (أ)
  ؛الرئيسية وأنشطحهالطبيعة عمليات المنشأة  حوصيف (ب)

 و وجد؛إشارة إلى الحشريع ذي الصلة الذي يحكم عمليات المنشأة، إن  (ج)
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)حيث  قحصاديةالمنشأة المسيطرة والمنشأة المسيطرة النهائية على المنشأة اإل إسم (د)
 .(وجدينطب  ذلك، إن 

 
المس خدميح ع ى  اديد  9/5/7الفقمة   ق ضيهاسيساعد اإلاصاح عح المر  ما  ال ا   9/5/8

طييرة عم يا  المنا ة  ال  صل إلى اه  ل ييئة ال اميرية  المؤسسية ال ا  رمل المنا ة 
ضمنهاا  يرد ذلم ضم ميًا ألغماض المساءلة كما أنه سيساعد المس خدميح ع ى اه    قيي  

 لمالية ل منا ةا الييانا  ا
 

 القروضالحصول على مفروضة على األرصدة النقدية و القيود ال
 

عن  ،وأن حرف  شرحا   ،البيانات الماليةب المرفقة مالحظاتالأن حفصح المنشأة في  ينبغي  1/4/9
  -طبيعة ومبلغ:

  المنشأة؛ سحخدامة غير المحوفرة إلاألرصدة النقدية الهام (أ)
 و ؛خارجيةحخضع لقيود لحي األرصدة النقدية الهامة ا (ب)

الحي قد حكون محوفرة لألنشطة الحشغيلية و غير المسحوبة  قحراضحسهيالت اإل (ج)
مع اإلشارة إلى أية قيود مفروضة على  ،الرأسمالية اإللحزاماتالمسحقبلية ولحسديد 

 هذه الحسهيالت.  إسحخدام
 
مح قيل   م  س خدا لإل ح م  اامةقد ال  ك   األمصدة النقدية ال ا  ا فظ يها منا ة ما أح  9/5/91

أ   الصملع ى  أنظمة مقايةطي  ايه  ة ما مسيطم ع يها اا ي د    عندما  رمل منا االمنا ة
الرا  مح قيل المنا ة المسيطمة أ   س خدا قي د قان نية أخما  ال    ام ايه األمصدة لإل

 المنا   األخما المسيطم ع يهاا 
 
  أغمض  لقي د  اد محة النقدية ال ا  سيطم ع يها منا ة ما األمصد يمكح أح  خض   9/5/99

هاا  ينا  هذا ال ض  عادة عندما  س    المنا ة مناة أ   يمعًا يسب إس خدام  قي  
ه ليمض ماددا  يمكح أح ينا  كذلم ايث  ا فظ منا ة ما اا  اميخ إعداد ال قاميم إس خدام

ي   يرد ألطمال أخما يصف ها  كي ة  لكح ل    هي اصيينقد اا اسايا ها الينكية  ال ا قام  
إلى   م األطمالا  م  أح هذه األمصدة مسيطم ع يها مح قيل المنا ة  ي   اإليالل   ا ي ه

 إال أح إاصااًا منفصاًل عح مي ا هذه الين د سيك ح مفيدًا ل قماءا   عنها كمصيد نقد  ل منا ة
 
ح  ية مصدمًا ما ماًل ل نقد يالنسية ل منا ةا  ي يغيم المسا ق ماض مذل  سهيال  اإل  9/5/93

ل قماء أح يقي م ا مدا   ام مذل  األن ا  المئيسيةاسب اإلاصاح عح اس  هذه ال سهيال  
 ا ال قميمة المنا ة مح هذه ال سهيال  خالل ا مة إس فادهذا النقد  مدا 

 

 العرض إحسا 
  -البيانات المالية من فحرة إلى أخرى إال إذا: بعرض البنود وحصنيفها في ححفاظاإل يحعين  1/4/13

بياناحها  لطريقة عرضحغيير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة  حدث (أ)
سحنحجو  المالية ى عرض سيؤدي إل في عرض البيانات المالية أن الحغيير من هذا ا 

 أو أفضل لألحداث أو المعامالت؛
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 . طريقة عرض البيانات الماليةا  في المعيار حغيير  حعديل مسحقبلي على هذاحطلب  (ب)

 

أ  إنهاء إعادة هيك ة هامة ل م ييا    صيل الخدمة أ  يناء منا ة اك مية سديدة   ؤد قد   9/5/95
اام ة أ  مماسرة  ةهام  صملأ   إس مالمعم ية أ    س د منا ة اك مية مئيسية قائمة

أح يياح  إس ن اج ل منا ة إلىلمالية ذا  اليمض الرا  الرا  ل ييانا  ا لطميقة الرمض
يسب أح  رمض ياكل  المخ  فةالييانا  المالية غيمه مح المقي ضا   المدا عا  النقدية   

لمدخما  الاك مة يمذل أاد أه   نميي ما ع ى سييل المذال اك مة  صمل مخ  لا اقد 
ل مئيسا ياك الم يقية ق صاديةالمنا   الهامة المسيطم ع يها يينما  ديم المنا ة اإل

الخدما  اإلدامية  خدما   قدي  الما مة ا ل السياسا ا  مح غيم الما مل اا هذه الاالة 
مؤسسة مالية ع ى أنها نااط مئيسا ل اك مة   اددأح يك ح عمض الييانا  المالية ال ا 

 ا ه  أمم مالئ 

 

يك ح ال ييم اا يسب ع ى المنا ة أح  ييم عمض ييانا ها المالية اقط عندما يمسح أح   9/5/94
الرمض اليديل  اضاةا  طميقة مح الم   ية أ  عندما  ك ح الفائدة دائماً الهيكل  هيكل عم ها

 عندما ي   إسماء مذل هذه ال يييما  اا الرمض   ريد المنا ة  صنيل مر  ما ها المقامنة 
طا  الرا   لقالمنا ة لمريام المااسية الد لا هذا اا ا ا  ايث  م ذل9/5/91ل فقمة   اقاً 

 السديدة الرمضطميقة ل م ط يا  ال طنية طالما أح  م ذالي سمح يإسماء  يييم اا الرمض لإل
 م  م ط يا  هذا المرياما  ةم سق

 

 المعلومات المقارنة
، فإنه يجب اإلفصاح عن خالف ذلكما لم يسمح أحد نصوص هذا المعيار أو يحطلب   1/4/11

هذا  يقحضيي العددية الححرة السابقة لجميع المعلومات المعلومات المقارنة فيما يخص الف
 الحقريرالبيانات المالية لفحرة  ما يخصإال في ،المعيار اإلفصاح عنها في البيانات المالية

. يجب حضمين المعلومات المقارنة في المعلومات للمرة األولىحين يطب  هذا المعيار 
 المالية للفحرة الحالية. فهم البيانات ذات صلة بكون حوالوصفية عندما 

إاصااا  مرينة  يط بي ط ب هذا المريام عمض يياح مقي ضا   المدا عا  النقدية كما   1/4/17
ا  ال يمن  هذا المريام إعداد ييانا  المالاظا  المماقةيسب القيا  يها اا ذلم اليياح  اا 

ي    عندماية ماددةا مح هذا المريام إاصااا  إضاا الذاناالسزء   ياس مالية إضاايةا 
 ي   إسماءالييانا  المالية ياإلضااة إلى يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية أ   إعداد

مح هذا المريام  يايذ كذلم اإلاصاح عح المر  ما   الذاناالسزء  ياسرهااإلاصااا  ال ا 
 المقامنةا 
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( الف ما ) ييانا  المالية ل ف مة ظل المر  ما  السمدية المقدمة اا الاا يرض الااال     9/5/98
اا الف مة الاالية عح  يمكح اإلاصاح  ع ى سييل المذاللف مة الااليةا السايقة مالئمة اا ا

 اقائماً  ال يزال  ال قميم الساي اا  اميخ إعداد  غيم مؤكدة فاصيل نزا  قان نا كان  ن يس ه 
 مرماة  ال قميم الساي ًا اا  اميخ كاح قائم عد  ال  كيد يس فيد المس خدم ح مح مرماة أح 

 ا ل س ية الاك مخالل الف مة  هاإ خاذالخط ا  ال ا    
اإلفصاح عنها في البيانات المالية، فإنه يجب  المطلوبعرض أو حصنيف البنود عند حعديل  1/4/19

قابلية  لضمان القيام بذلك العمليمن غير إعادة حصنيف المبالغ المقارنة، إال إذا كان 
لمقارنة مع الفحرة الحالية، كما ينبغي اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب إعادة الحصنيف. ا

، يجب أن حفصح المنشأة عن إعادة حصنيف المبالغ المقارنة العمليمن غير وعندما يكون 
سبب عدم إعادة الحصنيف وعن طبيعة الحغيرات الحي كان سيحم إجراءها لو أنه حم إعادة 

 حصنيف المبالغ. 
إعادة  صنيل المر  ما  المقامنة ل اقي  قاي ية  الرم امح غيم  قد  نا  ظم ل يك ح ايها  1/4/20

اا الف مة  يك ح هنام سم  ل مر  ما قد ال ع ى سييل المذال  ا المقامنة م  الف مة الاالية
إعادة إنااء  مح الممكح السايقة يطميقة  سمح يإعادة ال صنيل  قد ال يك ح (الف ما )

الظم ل  ي   اإلاصاح عح طييرة ال رديال  ع ى الميالا المقامنة  ا  اا مذل هذه  ما المر
 ا إسمائهاال ا كاح يمكح 

 

 ححديد البيانات المالية
عن المعلومات األخرى في نفس بشكل واضح  وحمييزهاححديد البيانات المالية  ينبغي  9/5/39

 الوثيقة المنشورة. 
ا قط ع ى الييانا  المالية  ليس ع ى المر  ما  األخما المرم ضة اينطي  هذا المريام ا  9/5/33

لذلم اإنه مح المه  أح يك ح المس خدم ح قادميح ع ى  قميم سن   أ  اا  ذيقة أخماا 
هذا المريام  ييح المر  ما  األخما ال ا قد  ك ح  إس خدا ييح المر  ما  المردة ي ال مييز

 هذا المرياما ض   ليس  م  مفيدة ل مس خدميح  لكنها 

عرض  يحعينالبيانات المالية بوضوح. إضافة إلى ذلك،  عناصر يجب ححديد كل عنصر من  1/4/23
لفهم المعلومات المعروضة شكل بارز عندما حكون ضرورية بوحكرارها المعلومات الحالية 

  -بشكل صحيح:

  ؛المنشأة المعدة للحقارير أو أية طر  أخرى للحعريف إسم (أ)
  ؛قحصاديةانت البيانات المالية حغطي المنشأة الواحدة أو المنشأة اإلما إذا ك (ب)

 لعنصر مناسبا  أيهما حاريخ إعداد الحقارير أو الفحرة الحي حغطيها البيانات المالية،  (ج)
  ؛المعروضةالبيانات المالية 

 ؛ والعملة المسحخدمة في إعداد الحقرير (د)



 إعداد ال قاميم المالية يم سب األساس النقد  المااسيا

   9585 أساس النقد

 ي البيانات المالية. مسحوى الدقة المسحخدمة في عرض األرقام ف  (هـ)

عح طمي  عمض عنا يح الصفاا   9/5/32  يية الم ط يا  المذك مة اا الفقمة عادة ي     9/5/35
الاك   يك ح  عنا يح األعمدة المخ صمة ع ى كل صفاة مح صفاا  الييانا  الماليةا 

  قماءة  اديد أاضل طميقة لرمض مذل هذه المر  ما ا مذاًل عندما ي مط  يًا اا  الاخصا
  رمض الين د   م نيًا  قد ال   س خد  صفاا  منفص ةا  اا هذه الااال  الييانا  المالية إلك
 ياكل م كمم لضماح اه  صايح ل مر  ما  المقدمةا  9/5/32الماددة اا الفقمة 

ي الل أ  مالييح مح الييانا  المالية مفه مة أكذم عح طمي  عمض المر  ما    ك ح  9/5/34
   اإلاصاح عح مس  ا الدقة اا يإعداد ال قاميما  يك ح ذلم مقي اًل طالما  م ة ادا  ع

 ا المالئمةالرمض  طالما أنه ل  ي   اقداح المر  ما  

 حصحيح األخطاء 1/5
اإلبالغ برصيد نقدي مبلغ عنه في البيانات المالية، يجب  فيما يحعل خطأ ما  يظهرعندما   1/5/1

 وينبغيفحرات السابقة عن طري  حعديل النقد في بداية الفحرة. عن حجم الخطأ المحعل  بال
 . عمليالمعلومات المقارنة إال إذا كان ذلك غير  عرضإعادة 

  -البيانات المالية عما يلي:ب المرفقة مالحظاتالأن حفصح المنشأة في  ينبغي  1/5/2

  طبيعة الخطأ؛ (أ)
 ؛ والحصحيح مقدار (ب)

القيام  ه من غير الممكنمات المقارنة أو أنالمعلو  عرضإعادة حقيقة أنه قد حم  (ج)
 بذلك. 

اا  مح الف ما  السايقة أ  أكذم ل اادةاألخطاء اا إعداد الييانا  المالية  إك االيمكح   9/4/2
سياسا  الأخطاء مياضية أ  أخطاء اا  طيي   الف مة الااليةا  قد  ادث األخطاء ن يسة

ما خط  ا  عندما ي    اديد السه أ   ال دليسة أ  ال فسيم الخاطئ ل اقائ  أ  يالمااسي
ل صايح الخط   ي   عمض الييانا   ا ل نقدا  اااإلي    رديل المصيد   يخص ا مة سايقة

    صاياه اا قد المالية  يما اا ذلم المر  ما  المقامنة ل ف ما  السايقة   ك ح الخط  
 ضمح المالاظا ا الف مة ال ا ادث ايهاا  ي    ض   فسيم ل خط    ردي ه 

لى  رديل الييانا  المالية ال ا    إالمر  ما  المقامنة  عمضإعادة ليس يالضم مة أح يؤد    9/4/5
ا إال ال نظيميةالس طا   لداها مح قيل السهة الااكمة أ  ال ا     سسي ها أ  إيداعها إع ماد

 ماليةا الييانا  هذه القد   ط ب  رديل  ال طنيةأح الق انيح 

ي ط ب هذا المريام عمض يياح ل مقي ضا   المدا عا  النقدية  ال يمن  عمض ييانا  مالية   9/4/4
ا  النقدية  الييانا  المالية ياإلضااة إلى يياح المقي ضا   المدا ع ي   عمضأخماا  ايث 



 ساس النقد  المااسياإعداد ال قاميم المالية يم سب األ

 أساس النقد  9584 

ل صايح األخطاء س نطي  كذلم ع ى  9/4/3  9/4/9اإح الم ط يا  ال امدة اا الفقم يح 
 انا ا اليي   م

 

 البيانات المالية الموحدة 9/4
 حعريفات

  -للمعاني المحددة أدناه: وفقا  حسحخدم المصطلحات الحالية في هذا المعيار   1/1/1
هي بيانات مالية ( Consolidated financial statements) البيانات المالية الموحدة

 . مفردةعرض كحلك الخاصة بمنشأة حُ  إقحصاديةلمنشأة 
إدارة السياسات المالية  صالحيةهي  (Control of an entity) على المنشأة السيطرة

 من أنشطحها.  نحفاعوالحشغيلية لمنشأة أخرى لإل 
منشأة أخرى  حخضع لسيطرةهي منشأة  (Controlled entity)المنشأة المسيطر عليها

 بالمنشأة المسيطرة(  حُعرف)
أو نشأة حسيطر على منشأة واحدة هي م (Controlling entity) المنشأة المسيطرة

 أكثر. 
حعني مجموعة من المنشآت الحي حضم منشأة ( Economic entity) قحصاديةالمنشأة اإل

 مسيطرة وواحدة أو أكثر من المنشآت المسيطر عليها. 
 

 قحصاديةالمنشأة اإل
اد ال قاميم   ألغماض إعدل رميل" اا هذا المريام ق صاديةس خد  مصط ح "المنا ة اإلي    9/4/3

 مسيطم ع يهاا  أية منا   مسيطمة ة  مسم عة مح المنا   ال ا  ض  منا ة المالي
"منا ة ما  إق صاديةأايانًا لإلاامة إلى منا ة  ال ا   س خد  خمااألمصط اا  ال  امل 9/4/2

 إدامية"  "منا ة مردة ل  قاميم المالية"  "منا ة م ادة"  "مسم عة"ا 

أهدال  ساميةا اقد  ك ح دائمة ية   إس ماعسياسة  ذا منا    ق صاديةمنا ة اإلقد   ضمح ال  9/4/5
مقايل  ض  منا     ام مساكح  إق صاديةمنا ة ها إسكاح اك مية ع ى سييل المذال 

 ع ى أساس  سام ا سمية  إضااة إلى منا    قد  المساكح إ ك فة 

 نطا  البيانات المالية الموحدة
 منشأة المسيطرة المحددة في الفقرحينال إسحثناءبالمنشأة المسيطرة، أن حصدر  ينبغي  9/4/4

األجنبية  ،، بيانات مالية موحدة حوحد جميع المنشآت المسيطر عليها1/1/8و 1/1/7
 .1/1/1والمحلية، ما عدا حلك المشار إليها في الفقرة 

قيود صارمة خارجية  المنشأة المسيطر عليها من الحوحيد عندما حعمل ححت إسحثناءيجب   9/4/4
 المنشأة المسيطرة من أنشطحها.  إنحفاعححول دون  األمدطويلة 

مملوكة بشكل الحي حكون عبارة عن منشأة مسيطر عليها ال حححاج المنشأة المسيطرة   9/4/7
كامل إلى عرض البيانات المالية الموحدة بشرط أال يكون من المححمل وجود مسحخدمين 
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احهم إححياج المسيطرة ة أو أن حلبي البيانات المالية الموحدة للمنشأةلهذه البيانات المالي
 . المعلوماتمن 

إلى عرض بياناحها المالية الموحدة بالكامل ال حححاج المنشأة المسيطرة المملوكة فعليا    9/4/8
 ة مالكي حصص األقلية.  فقبشرط أن ححصل المنشأة المسيطرة على موا

 ايرة ل قطا  الرا  مسيطمة أخما   الييانا  المالية لاك مة ما أ  لمنا ة مس خدمعادة يه     9/4/1
ي   كام ة كما أنه  يااسة ألح  ق صاديةيالم امد النقدية المسيطم ع يها مح قيل المنا ة اإل

نا  المالية الم ادة ال ا  رمض ع يهاا  ي     يية هذه الااسة عح طمي  الييا إطالعه 
 الاد د ع ياماإل األخذ يريحكمنا ة منفمدة د ح  ق صاديةمنا ة اإلا ل المالية مر  ما  
 القان نية المخ  فةا  ذا  اإلس قاللية  منا  لالقان نية 

ييانًا يإعداد المنا ة المردة ل  قاميم   ق  مح هذا المريام أح  9/2/5  ط ب الفقمة   9/4/91
يياح  اإح  أعاله 9/4/4  الفقمة م  م ط يا نسسا  ياإليالمقي ضا   المدا عا  النقديةا 

مردة ل  قاميم  ايرة أخما المقي ضا   المدا عا  النقدية الذ   رده اك مة ما أ  منا ة 
مي  المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية لس   صية لسم   ك ح عيامة عحل قطا  الرا  

مح  األ لالسزء  محض المط  ية عمض اإلاصااا  أيضاً ي   المنا   ال ا  سيطم ع يهاا   
( مح هذا اليياح  طيي  مفه   4الم ا  )  ي ضحا أيضاً  هذا المريام ع ى أساس م اد

 الماليةا المردة ل  قاميم السيطمة اا  اديد المنا ة 

لى يياح المقي ضا   المدا عا  إضااة ياإل أخما ال يمن  هذا المريام إعداد ييانا  مالية  9/4/99
الييانا  اإلضااية مذاًل عح مر  ما  إضااية ا ل المقي ضا   م  النقديةا  قد  فصح 

أ  قد  قد   فاصيل إضااية ا ل أن ا  مرينة   م يل مرينة المدا عا  الم ر قة يمسم عا  
ذ مح هذا المريام اإلاصااا  اإلضااية ال ا ياي   الذانامح ال داقا  النقديةا  يادد السزء 

ايذما م ادة ما  اإلضااية كذلم مر    اإلاصااا  انا  اليي   رمضأح  ق   يها المنا ةا 
 ا مناسياً كاح 

  قاميم المالية(  ألغماض إعداد ال قاميم المردة لمنا ة القد  ض  المنا ة المردة ل  قاميم )  9/4/93
المالية  عددًا مح المنا   المسيطم ع يها يما اا ذلم الد ائم الاك مية  ال كاال  

 قاميم المالية ل  المردةمنا ة اليمكح أح يك ح  اديد نطا    اك ميةا ال األعمال مؤسسا   
   عادة ما ي    اديدلمنا   الما م ةا  لهذا السيبأممًا صريًا يسيب الردد الكييم مح ا

 المنا ةا  اا يرض الااال  قد  خ  ل ا ال اميرالمردة ل  قاميم المالية  ا  منا   ال
لمالية ال ا   قاميم االمردة لمنا ة الي ط يها هذا المريام عح   قاميم المالية ال ا المردة ل

 ك ح اإلاصااا  اإلضااية ضم مية ل  يية الم ط يا  ال اميرية   يال الا قد ياددها ال امي 
 إلعداد ال قاميما 

ال  ك ح المنا ة المسيطمة المم  كة ياكل كامل مح قيل منا ة أخما )مذل  كالة اك مية   9/4/92
ة ياكل كامل مح قيل الاك مة( مطالية يرمض ييانا  مالية م ادة عندما ال  ك ح مم  ك

هذه الييانا  مط  ية مح قيل المنا ة المسيطمة ال ا   ي  لها  عندما يك ح مح الممكح   يية 
عح طمي  الييانا  المالية الم ادة ل منا ة  يالاكل األاضل ا  المس خدميح اآلخميحإا ياس
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اا القطا  الرا  ال ا إما أح الرديد مح المنا   المسيطمة  إال أح  ي  لهاا المسيطمة ال ا 
ا  اا ما لاك مة مئيسيةقطاعا  أ  أناطة  مذل  ك ح مم  كة ياكل كامل أ  مم  كة ار يًا 

لمر  ما  عح طمي  عمض ا  مس خدميح مرينيح مح اإا ياس  يية قد ال ي     هذه الااال 
ه   ا الاك مة يكااة مؤسسا ها اقط   اليمض مح هذا المرياميياح مالا م اد ع ى مس   

المالية الم ادةا  قد أدمك  الاك ما  ذلم  الييانا ليس إعفاء مذل هذه المنا   مح إعداد 
 هذه المنا  ا ل امع  م ط يا  إعداد ال قاميم المالية  الااال اا كذيم مح 

يم  م يه مح قيل منا ة أخما )مذل مام   اك ما    رفى المنا ة المسيطمة المم  كة ار ياً   9/4/95
مح عمض الييانا  المالية الم ادة إذا  الااال ( اا كذيم مح القطا  الخاص م كية ذان ية
"مم  كة ار يًا  عيامةايم ع ى م ااقة مالكا اصة األق يةا    اص   المنا ة المسيطمة

م مح صالاية ال ص ي ا أ  أكذ %11ياكل كامل" إلى أح المنا ة المسيطمة  م م 
 ألق ية ها ذلم السزء مح المنا ة المسيطم ع يها ليمض هذا المريام   ك ح اصة ا

المم  كة مح قيل المنا ة المسيطمة ياكل مياام أ  غيم   المم  م مح قيل أطمال غيم   م
 مياام مح خالل المنا   المسيطم ع يهاا  

ع ى ال سيطةا المسيطمة اياح عددًا مح المنا   األ ضاا ير ق صادية ض  المنا ة اإل  9/4/94
   ها المنا ة المسيطمة  قد يك ح هنام مناما  ك ح دائمة صاة  اا ايح قد  سييل المذال

 ادد   يمكح أحالصاية الما ية أ  اإلق يميةا   سيطة مسيطمة ع ى مس  ا الس طا 
عداد ال قاميم اا كل  طالية )أ  المرفية مح المنا   الم إخ صاصم ط يا  المساءلة  ا 

المطالية( يإعداد يياح مالا م ادا  ايث ال  ك ح منا ة  سيطة مسيطمة مطالية يإعداد 
ل منا ة   ييانا  المالية ذا  اليمض الرا  مح الممسح  س د مس خدميح لييانا  مالية م ادة 

  امذل هذا اليياحيايذ أح  رد المنا   المسيطمة  أح  نام  اإنه   ق صاديةاإل

 إجراءات الحوحيد
  -إجراءات الحوحيد الحالية: حطب    1/1/11

 قحصاديةمن المنشأة اإلينبغي إلغاء األرصدة والمعامالت النقدية بين المنشآت ض (أ)
  بشكل كامل؛

إجراء  ، ينبغيعندما حكون البيانات المالية الحي سيحم حوحيدها بحواريخ مخحلفة (ب)
 حلك بينلهامة الحي حدثت في الفحرة آثار المعامالت النقدية ا لحشملحسويات 

الفر  بين ويجب أال يزيد  الحواريخ وحاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة.
  ؛ وفي أي من األحوال حواريخ إعداد الحقارير عن ثالثة أشهر

 موحدةة يسياسات محاسب إسحخدامبالموحدة ينبغي إعداد البيانات المالية  (ج)
ذا لم يكن للمعامالت النقدية المحم سياسات محاسبية  إسحخدام العمليمن اثلة. وا 

الحقيقة  حلكاإلفصاح عن  يحعينالموحدة، مالية البيانات الفي إعداد موحدة 
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سياسات البقت عليها البنود في البيانات المالية الموحدة الحي طُ  ةباإلضافة إلى نسب
 ة المخحلفة. يالمحاسب

م ادة المالية الييانا  الأساسًا إلعداد  9/4/94ة اا الفقمة  قد  إسماءا  ال  ايد الميين  9/4/97
  اادةا  إق صاديةك ادة  ق صاديةلسمي  المنا   ضمح المنا ة اإل

 المنا    ق صاديةأح  ركس الييانا  المالية الم ادة اقط المرامال  ييح المنا ة اإل ينييا  9/4/98
ل سنب  ق صاديةح المنا   ضمح المنا ة اإلالمرامال  يي  ع يه ي   إلياءا الخامسية األخما

لدائمة  م م ساً أصاًل  ما قد  يي  دائمة اك ميةع ى سييل المذال  ا إزد اج قيد الرم يا 
يسا    الاك مة ككل كسهة مصدمة ل  قاميماك مية أخماا  ألح أذم النقد الصااا ع ى 

المقي ضا   المدا عا   احيي صفمًا  اإح هذه المرام ة يسب أح    يى ل سنب الميالية اا
 قد  ا فظ منا ة اك مية ما ي م ال لدا مؤسسة مالية اا ا ل اك مة كمنا ة مردة ل  قاميم

أمصدة ضمح ألنها  مذل  ككلهذه األمصدة ع ى مس  ا الاك مة   ي   إلياءقطا  الرا ا ال
الخامج  يرمل اا ةاك مي أعمال مؤسسة قد  قد  نا  ماايه ا  ع ى ق صاديةالمنا ة اإل

اا الطمي  اا  اميخ إعداد ال قاميما  اا هذه الاالة   يقى إلى دائمة اك مية  نقدية دارة
المصيد النقد  ل منا ة الاك مية  الميالية ال ق يل مح المرام ة إلى  اإلخفا  اا إلياءيؤد  
 مدا عا ها النقديةا يياح اا 

سياسا  مخ  فة ل صنيل المقي ضا   ق صاديةقد   ينى المنا   المخ  فة ضمح المنا ة اإل  9/4/91
  أالمقي ضا   عمض   صنيل  يسبالماليةا  ييانا ها المدا عا  النقدية  عمض 

اا الييانا  المالية  م ادةالمدا عا  النقدية النا سة عح المرامال  الم اايهة يطميقة 
 يك ح ذلم ممكنًاا  ماالم ادة ايذ

 اإلفصاحات الموحدة
  -في البيانات المالية الموحدة:اإلفصاح عما يلي  ينبغي 1/1/20

حعمل الذي  خحصاصسم واإلعليها الهامة بما في ذلك اإل قائمة بالمنشآت المسيطر (أ)
الذي حعمل ضمنه  خحصاصعن اإل ضمنه المنشأة المسيطر عليها )عندما يكون مخحلفا  

  المنشأة المسيطرة(؛ و
 مسيطر عليها. ما  منشأةأسباب عدم حوحيد  (ب)

 

 يةنحقالاإل األحكام 
قد يك ح لدا المنا   المسيطمة ال ا  ر مد هذا المريام أعدادًا كييمة مح المنا   المسيطم   9/4/39

المنا  ا  يال الا  قد يك ح مح الصرب  اديد    مع يها ي اسا  كييمة مح المرامال  ييح 
المالية الم ادة ل منا ة  سمي  المرامال   األمصدة ال ا ي ريح إلياؤها ييمض إعداد الييانا 

  مح م ط ب إلياء يةن قالاإلإعفاًء  خالل الف مة  9/8/3 قد  الفقمة   ا  لهذا السيبق صاديةاإل
ا إال أح الفقمة ق صاديةسمي  األمصدة النقدية  المرامال  ييح المنا   ضمح المنا ة اإل
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ه ل  ي   اقيقة أنا اإلاصاح عح ن قالمح المنا   ال ا  طي  النص اإل  ق ضا 9/8/2
 ا ق صاديةسمي  األمصدة  المرامال  ييح المنا   ضمح المنا ة اإل إلياء

 

 العملة األجنبية 1/7
 حعريفات

 -للمعاني المحددة لها: وفقا  حُسحخدم المصطلحات الحالية في هذا المعيار   1/7/1
 .ريرهو سعر الصرف الفوري في حاريخ إعداد الحقا (Closing rate) سعر اإلقفال
 عددالهو الفر  الناحج عن اإلبالغ عن نفس  (Exchange difference)فر  الصرف

 عملة إعداد الحقارير بحسب أسعار صرف مخحلفة. بما وحدات عملة أجنبية  من
 عملحين. بين  الحبادل معدلهو  (Exchange rate) سعر الصرف

الحقارير الخاصة  هي عملة غير عملة إعداد (Foreign currency)العملة األجنبية
 بالمنشأة. 

هي العملة المسحخدمة في عرض البيانات ( Reporting currency)عملة إعداد الحقارير
 .المالية

 معالجة المقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدية بالعملة األجنبية
ية معامالت بالعملة األجنبوالمدفوعات النقدية الناشئة عن المقبوضات  ينبغي حسجيل  9/7/3

بعملة إعداد الحقارير الخاصة بالمنشأة عن طري  حطبي  سعر الصرف على مبلغ العملة 
 األجنبية بين عملة إعداد الحقارير والعملة األجنبية في حاريخ المقبوضات والمدفوعات. 

سعر  إسحخدامبالعملة األجنبية ب المححفظ بهايجب إعداد الحقارير عن األرصدة النقدية   9/7/2
 . اإلقفال

أسعار المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة أجنبية مسيطر عليها بحسب  يحعين ححويل  9/7/5
 إعداد الحقارير والعملة األجنبية في حواريخ المقبوضات والمدفوعات.  الصرف بين عملة

صدة بين األر  حسويةكبنود  المشمولةالصرف  فروقات مبلغأن حفصح المنشأة عن  ينبغي  9/7/4
 نهاية الفحرة. ية في بداية الفحرة و النقد

عندما حخحلف عملة إعداد الحقارير عن عملة البلد الحي ححخذ منها المنشأة مقرا  لها، يجب   9/7/4
عن أي حغير في  أيضا  عملة مخحلفة. كما يجب اإلفصاح  إسحخداماإلفصاح عن سبب 
 عملة إعداد الحقارير. 

 ا مي إق ماضمذل  مرامال هالاك مية عمال  أسنيية اا قد  س خد  الاك ما   المنا   ا  9/7/7
سرم الاماء كمي ا يالرم ة  ي    اديدخدما  ايث لرم ة األسنيية أ  اماء يضائ    يا

  ق   ي ا يل النقد إلى   م الرم يا  أسنيية يك ح لديها كذلم عم يا  األسنييةا  قد 
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األسنيية   الرم يا يالرم ة األسنيية  المرامال   مح أسل املا األسنيية   س    النقد منها
المقي ضا   المدا عا   األمصدة النقدية  عح المنا ة  ريميسب أح اضمح الييانا  المالية 
 يرم ة إعداد ال قاميما 

األسنيية عح ال ييما  اا أسرام صمل الرم ة  الناسمة الم اققةاألمياح  الخسائم غيم إح   9/7/8
م الصمل عح أذم  ييما  سر اإلياللي    إال أنهنقديةا  ليس  مقي ضا   مدا عا ها 

النقد  لي    س يةأسنيية اا يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية ع ى النقد الما فظ يه يرم ة 
اا يداية الف مة  اا نهاي هاا  ي رمض هذا المي ا ياكل منفصل عح المقي ضا   

   مإذا كاح قد    اإليالل عح    إح  سد  الفم قا  المدا عا  النقدية  ي ضمح 
 أسرام الصمل اا نهاية الف مةا  ا  النقدية   األمصدة المقي ضا   المدا عا 

 يةنحقالاإل واألحكام من الجزء األول  1/7إلى الجزء من  1/7حاريخ نفاذ الجزء     1/8

 حاريخ النفاذ
 نافذ المفعوللقطاع العام هذا في ا معيار المحاسبة الدوليمن الجزء األول من  1/7الجزء   1/8/1

. أو بعد ذلك 2004 يناير 1للبيانات المالية السنوية الحي حغطي الفحرات الحي حبدأ في 
 . لهذا المعيار األبكرالحطبي   ويُسححسن

 البيانات المالية الموحدة -يةنحقالاإل األحكام 
)أ( المحعلقة بإلغاء 1/1/11في الفقرة  الوارد للمحطلب اإلمحثاليطلب من المنشآت ال   9/8/3

لفحرات الحقارير الحي  قحصاديةاألرصدة النقدية والمعامالت بين المنشآت ضمن المنشأة اإل
 لهذا المعيار.  للمرة األولى عحمادثالث سنوات بعد حاريخ اإل فحرة واقع خاللحاريخ حبدأ في 

ينبغي أن حفصح عن  ،1/8/2في الفقرة الوارد ي نحقالاإل  النصحيث حطب  المنشآت   9/8/2
حقيقة أنه لم يحم إلغاء جميع األرصدة والمعامالت بين المنشآت ضمن المنشأة 

 . قحصاديةاإل
 معلومات حول الموازنة في البيانات الماليةالعرض  9/9

 الحعريفات
 -المعيار وفقا  للمعاني المحددة لها: احسحخدم المصطلحات الحالية في هذ 1/9/1

 
المحاسابي أو أسااس  ساححقا وحعناي أسااس اإل(  ounting basisAcc) أسااس المحاسابة

النقد المحاسبي كما يرد حعريفاه فاي معاايير المحاسابة الدولياة فاي القطااع العاام علاى أسااس 
 ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد.  سححقا اإل
 

مصااد  عليهاا لسانة واحادة. وال حشامل وحعناي الموازناة ال(  budget Annual) الموازناة السانوية
 الحقديرات اآلجلة أو الحنبؤات المنشورة الحي حخص فحرات ححعدى فحرة الموازنة. 
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هو حفويض ممنوح من قبل هيئة حشريعية من أجل حخصيص  (Appropriation) الحخصيص
 األموال ألغراض ححددها سلطة حشريعية أو سلطة مماثلة

 

وحعناي صاالحية اإلنفاا  المشاحقة مان القاوانين  (budget Approved) الموازناة المصااد  عليهاا
ومشااااريع قااااوانين الحخصااايص والحشااااريعات الحكومياااة والقاااارارات األخااارى المحعلقااااة باااااإليرادات أو 

 المقبوضات المحوقعة فيما يخص فحرة الموازنة.
 

النقااد المحاساابي أو أساااس  سااححقا وحعنااي أساااس اإل(  basis Budgetary) أساااس الموازنااة
المحاسبي أو أي أساس محاسبي آخر معحمد في الموازنة الحي حام المصاادقة عليهاا مان قبال هيئاة 

 حشريعية. 
 

وحعنااي المبااالغ الفعليااة المعروضااة علااى نفااس  (basis Comparable) أساااس قاباال للمقارنااة
األساااس المحاساابي ونفااس أساااس الحصاانيف لاانفس المنشااآت ولاانفس الفحاارة الخاصااة بالموازنااة 

 لمصاد  عليها.ا
 

هاي الموازناة األصالية المعدلاة فيماا يخاص كافاة االححياطاات  (budget Final) الموازناة النهائياة
والمبااالغ المرحل ااة والححااويالت والحوزيعااات والحخصيصااات اإلضااافية والحغيياارات الحشااريعية األخاارى 

 المعحمدة المطبقة على فحرة الموازنة أو الحغييرات الرسمية المشابهة. 
 

هاي موازناة مصااد  عليهاا لماا يزياد عان سانة  (budget Multiyear) الموازناة محعاددة السانوات
 واحدة. وال حشمل الحقديرات اآلجلة أو الحنبؤات المنشورة للفحرات الحي ححعدى فحرة الموازنة.  

 

 .هي الموازنة األولية المصاد  عليها لفحرة الموازنة (budget Original) الموازنة األصلية
 

 الموازنات المصاد  عليها
 ركس الم ازنة المصاد  ع يها كما ها مرماة اا هذا المريام اإليمادا  أ  المقي ضا  الم  ق  أح   9/1/3

 نا  اا ا مة الم ازنة السن ية أ  ا مة الم ازنة م رددة السن ا  يناء ع ى الخطط الاالية  الظم ل 
  م   المصاميل أ  النفقا  المصاد  ع يها مح قيل هيئة اإلق صادية الم  قرة خالل ا مة الم ازنة 

 اميرية   ك ح إما س طة  اميرية أ  س طة أخما ذا  عالقةا إح الم ازنة المصاد  ع يها ال  ر يم 
 قديم آسل أ   نيؤ مينا ع ى اا ماضا  ا ل األاداث المس قي ية  اإلسماءا  اإلدامية الما م ة ال ا 

 ادثا  ع ى نا  مماذل   خ  ل الم ازنة المصاد  ع يها عح المر  ما   ال ي   ق  يالضم مة أح
 ع ى  -المالية المس قي ية ال ا مح الما مل أح  ك ح ع ى اكل  نيؤ أ   قديم أ  مزيج مح ك يهما

 لمدة سنة  اادة ياإلضااة إلى  قديم لمدة خمس سن ا ا سييل المذال   نيؤ 
 
 ا يل الم ازنا  إلى قان ح كسزء مح عم ية المصادقةا  اا ا   يمكح خ صاص اا يرض اإل  9/1/2

كان  عم ية المصادقة   ا  أخما  ي    قدي  المصادقة د ح أح  صيح الم ازنة قان ناا  أياً إخ صاص
اإح الخاصية األساسية اا الم ازنا  المصاد  ع يها ها أح صالاية ساب األم ال مح خزينة 

ماددة  م ف  ع يها ي    قديمها مح قيل هيئة  اميرية ع يا أ  الاك مة أ  هيئة ماايهة ألغماض 
س طة مالئمة أخماا   نص الم ازنة المصاد  ع يها ع ى صالاية اإلنفا  ل ين د الماددةا   ر يم 

ها الاد القان نا الذ  يسب أح  رمل المنا ة ضمنها  اا يرض  عم ماً صالاية اإلنفا  
ة المصاد  ع يها ل منا ة ال ا   امل المسؤ لية عنها ها ا   يمكح أح  ك ح الم ازنخ صاصاإل

 ا  أخما ها الم ازنة النهائيةاإخ صاصالم ازنة األص ية اا ايح قد  ك ح اا 
 
إذا ل  ي   المصادقة ع ى الم ازنة قيل يداية ا مة الم ازنة   ك ح الم ازنة األص ية ها الم ازنة ال ا   9/1/5

    طييقها اا سنة الم ازنةا   المصادقة ع يها أ اًل لي 
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 الموازنة األصلية والموازنة النهائية

يمكح أح  امل الم ازنة األص ية الميالا المخصصة الم يقية ال ا ي    ماي ها   قائيا مح   9/1/4
السن ا  السايقة يم سب القان حا ار ى سييل المذال  قد  امل عم يا  الم ازنة الاك مية اا 

ًا قان نيًا يق ضا النقل ال  قائا ل  خصيصا  ل يطية  رهدا  السن ا  ا  نصخ صاصيرض اإل
السايقةا    ضمح ال رهدا  اإلل زاما  المس قي ية الما م ة المينية ع ى ا فاقية  راقدية االيةا 

ا   قد ي   اإلاامة إليها كإل زاما  أ   رهدا    امل أ امم اماء مر قة خ صاص اا يرض اإل
 ا يرد اس ال  اليضائ  أ  الخدما ا عق د ل  ي   ايه

 

قد  ك ح ال خصيصا  اإلضااية ضم مية ايث ال   مد الم ازنة األص ية ياكل  ال م ط يا    9/1/4
اإلنفا  الناسمة مذال عح الامب أ  الك امث الطييريةا ياإلضااة إلى ذلم  قد يك ح هنام 

م م  إسماء  ا يال  داخ ية ييح نقص اا اإليمادا  المقدمة خالل الف مة   قد يك ح مح الض
الرنا يح المئيسية ل م ازنة أ  ين د السطم لمالئمة ال ييما  اا أ ل يا  ال م يل خالل الف مة 
الماليةا   يرا لذلم  يمكح اق طا  األم ال المخصصة لمنا ة ما أ  نااط مح المي ا 

مل الم ازنة النهائية المخصص أصاًل ل ف مة مح أسل الماااظة ع ى االنضياط المالاا   ا
 كااة هذه ال ييما  أ  ال رديال  المصاد  ع يهاا

 

 المبالغ الفعلية

يس خد  هذا المريام مصط ح "ار ا" أ  المي ا الفر ا" ل صل الميالا الناسمة عح  نفيذ   9/1/7
مصط اا "ن ائج الم ازنة"  " نفيذ  إس خدا ا   يمكح خ صاصالم ازنةا  اا يرض اإل

 أ  مصط اا  ماايهة  امل نفس مرنى "ار ا" أ  "المي ا الفر ا"االم ازنة" 
 

 والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ العرض مقارنة 
، فإن على المنشأة أن حعرض مقارنة المبالغ المقدرة الحي 21مع مراعاة محطلبات الفقرة   1/9/8

منفصل أو كأعمدة حححمل المسؤولية عنها علنا والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي 
موازنة إضافية في البيانات المالية المعروضة حاليا وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام. وينبغي أن حعرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية بشكل منفصل ما يلي لكل 

 -مسحوى من اإلشراف الحشريعي:
 مبالغ الموازنة األصلية والنهائية؛ (أ)
 لية على أساس قابل للمقارنة؛ والمبالغ الفع (ب)

من خالل اإلفصاح في المالحظات، من خالل حوضايح اإلخحالفاات الهاماة باين الموازناة  (ج)
الحاااي حححمااال المنشاااأة المساااؤولية عنهاااا علناااا والمباااالغ الفعلياااة، إال إذا حااام إدراج هاااذا 

شاارة مرجعياة  إلاى الحوضيح في وثائ  عامة أخرى صادرة إلى جانب البياناات المالياة وا 
 حلك الوثائ  في المالحظات. 
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 نطا  ال
ال ا ي ط ب منها أ   خ ام إ ااة الم ازنة )الم ازنا ( كااة المنا   ي طي  هذا المريام ع ى   9/1/1

ال ي ط ب هذا المريام إ ااة الم ازنا  المصاد  ع يها ل سمه م  المصاد  ع يها ل سمه ما
عح مر  ما  ا ل الم ازنا  المصاد  ع يها غيم كما ال ي ط ب ي ح  فصح الييانا  المالية 
 الم ااة ل سمه م أ  عمل مقامنا  مرهاا

 

 اا يرض الااال   سي   سم  الم ازنا  المصاد  ع يها ل امل كااة األناطة المسيطم   9/1/91
ع يها مح قيل منا ة اا القطا  الرا ا  اا ااال  أخما  قد ي ط ب إ ااة الم ازنا  المنفص ة 

اد  ع يها ل سمه م ليرض األناطة أ  لمسم عة مح األناطة أ  المنا   المام لة اا المص
الييانا  المالية الخاصة ياك مة ما أ  منا ة أخما اا القطا  الرا ا  يمكح أح يادث هذا  
ار ى سييل المذال  عندما  امل الييانا  المالية ل اك مة  كاال  أ  يمامج اك مية ذا  

  ق   يإعداد الم ازنا  الخاصة يها  أ  عندما ي   إعداد الم ازنة اقط ل قطا  اس قالل  ايي ا 
الاك ما الرا  اا الاك مة يكااة قطاعا هاا  ي طي  هذا المريام ع ى كااة المنا   ال ا 

 -أ  أسزاء منها - رمض الييانا  المالية عند إ ااة الم ازنا  المصاد  ع يها ل منا ة
 ل سمه ما

 

 والمبالغ الفعلية المقدرةبالغ مالمقارنة 

إح عمض الييانا  المالية ل ميالا المقدمة األص ية  النهائية  الميالا الفر ية ع ى أساس قايل   9/1/99
ل مقامنة إلى سانب الم ازنة ال ا   اح ل سمه م سيكم ل د مة المسائ ة مح خالل  مكيح 

س خدامص ل ع ى الم امد   مس خدما الييانا  المالية مح  اديد ايما إذا    الا ها  اقًا ل م ازنة ا 
 المصاد  ع يهاا يمكح أيضًا عمض اإلخ الاا  ييح الميالا الفر ية  الميالا المقدمة  س اءً 

ما ياام إليها يو"االنامال" اا المااسية( اا الييانا   كان  م ازنة أص ية أ  نهائية )غالياً 
 اس كمالالمالية ييمض اإل

 

 ضيح اإلخ الاا  الهامة ييح الميالا الفر ية  الميالا المقدمة المس خدميح ع ى اه  سيساعد    9/1/93
األسياب  ماء ااال  الاياد الهامة عح الم ازنة المصاد  ع يها ل منا ة ال ا   امل المسؤ لية 

 عنها ع ناا 
 

زن ها النهائية أ  يمكح أح ي ط ب مح المنا ة  أ  قد  خ ام  إ ااة م ازن ها األص ية أ  م ا  9/1/92
كالهما ل سمه ما  اا الااال  ال ا ي ط ب ايها إ ااة الم ازنة األص ية  النهائية ل سمه م  
يقد  ال امي  أ  النظا  أ  س طة أخما غاليًا اإلماادا  ا ل ما إذا كاح   ضيح اإلخ الاا  

ية  ميالا الم ازنة النهائية ه  الهامة ييح الميالا الفر ية  ميالا الم ازنة األص ية أ  الميالا الفر 
)ج(ا  اا غياب أ  مح هذه اإلماادا   يمكح  اديد  9/1/8أمم مط  ب  اقًا ل فقمة 

الم ازنة الفر ية  األص ية مح أسل ال مكيز  حاإلخ الاا  الهامة ياإلاامة مذال إلى اإلخ الاا  يي
نة الفر ية  النهائية مح أسل ال مكيز ع ى األداء  اقًا ل م ازنة األص ية أ  اإلخ الاا  ييح الم از 

 ع ى اإلل زا  يالم ازنة النهائيةا
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 اا كذيم مح الااال    ك ح الم ازنة النهائية  الميالا الفر ية ها نفس الااءا  ير د سيب   9/1/95 
 ي    نقيح الم ازنة األص ية  دميسيا   قميمذلم إلى أح  نفيذ الم ازنة ي   مماقي ه خالل ا مة ال

مح  9/1/32ا    ط ب الفقمة  قميمل ركس الام ط  الااال   الخيما  الم ييمة خالل ا مة ال
هذا المريام اإلاصاح عح   ضيح أسياب ال ييما  ييح الم ازنة األص ية  النهائيةا  س ضمح 

أعاله  ي ح   امل  9/1/8  م اإلاصااا   ياإلضااة إلى اإلاصااا  المط  ية اا الفقمة 
 ا   يح م ازن ها )م ازنا ها( المصاد  ع يها ل سمه م المسؤ لية ع نا عح أدائها المنا   ال

  ا  الم ازنة المصاد  ع يها ذا  الص ة  االم ذال لهاا
 

ي   عادة إصدام مناقاا    ا يال  اإلدامة أ  مماسرة الرم يا  أ  ال قاميم الرامة األخما   9/1/94
  يما اا ذلم  فسيم أ   قميمالمنا ة خالل ا مة ال نسازا  ا  ايما يخص أداء  ال ا   مد  فسيماً 

 9/1/8إخ الاا  هامة عح الميالا المقدمة  إلى سانب إصدام الييانا  الماليةا   اقًا ل فقمة 
)ج( مح هذا المريام  سي امل   ضيح اإلخ الاا  الهامة ييح الميالا الفر ية  المقدمة اا 

كح مام لة اا  قاميم أ   ذائ  عامة أخما صادمة إلى مالاظا  الييانا  المالية ما ل   
سانب الييانا  المالية    ادد مالاظا  الييانا  المالية ال قاميم أ  ال ذائ  ال ا يمكح إيساد 

 ال فسيما  ايهاا
 
 ايث ي   إ ااة الم ازنا  المصاد  ع يها ل سمه م اقط ليرض المنا   أ  األناطة   9/1/94

اقط ع ى المنا   أ  األناطة  9/1/8نا  المالية   نطي  م ط يا  الفقمة المام لة اا الييا
سييل المذال   ىالميينة اا الم ازنة المصاد  ع يهاا  هذا يرنا أنه عند إعداد م ازنة ما  ع 

لقطا  اك ما عا   اي  لمنا ة مردة ل  قاميم اا الاك مة يكااة قطاعا ها  اإح اإلاصااا  
 س    اقط ايما يخص القطا  الاك ما الرا  ال اي  ل اك مةا 9/1/8مة المط  ية يم سب الفق

 

 العرض

يحعين على المنشأة عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية كأعمدة موازنة إضافية في   1/9/17
البيانات المالية الرئيسية فقط عندما يحم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل 

 للمقارنة.
 

يمكح عمض مقامنا  الميالا المقدمة  الفر ية اا يياح مالا منفصل )"يياح مقامنة الميالا   9/1/98
المقدمة  الفر ية" أ  يياح يرن اح مماذل( مام ل اا المسم عة الكام ة ل ييانا  المالية كما ها 

د الييانا  ا  كخيام يديل   ايح ي   إعدا9ماددة اا مريام المااسية الد لا اا القطا  الرا  
المالية  الم ازنة ع ى أساس قايل ل مقامنة أ  ع ى نفس األساس المااسيا لنفس المنا ة  ا مة 

م   ينا نفس هيكل ال صنيل  اإنه يمكح إضااة أعمدة إضااية إلى الييانا  المالية   قميمال
 س ادد هذه المئيسية الاالية المرم ضة  اقًا لمراييم المااسية الد لية اا القطا  الرا ا 

ذا    المنا ة ذلم  س ادد إخ ام األعمدة اإلضااية ميالا الم ازنة األص ية  النهائية   ا 
 اإلخ الاا  ييح الميالا المقدمة  الفر يةا
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عندما ال ي   إعداد الم ازنة  الييانا  المالية ع ى أساس قايل ل مقامنة  ي   عمض يياح منفصل  9/1/91 
مة  الفر يةا اا هذه الااال    مح أسل ضماح أح ال يسئ القماء ا ل مقامنة الميالا المقد

 فسيم المر  ما  المالية المرد ة ع ى أسس مخ  فة  يمكح أح   ضح الييانا  المالية ياكل 
مفيد ي ح أساس الم ازنة يخ  ل عح األساس المااسيا  أح يياح مقامنة الميالا المقدمة  الفر ية 

 زنةاي   إعداده ع ى أساس الم ا
   

 مسحوى الحجميع

قد   ام  ذائ  الم ازنة  فاصيل كذيمة ا ل أناطة أ  يمامج أ  منا   مرينةا  ي   غاليا   9/1/31
 سمي  هذه ال فاصيل اا ائا   اسرة  ا  المصط اا  الاائرة "الين د المئيسية ل م ازنة" أ  

يرية أ  هيئة مسمية أخما " صنيفا  الم ازنة" أ  "عنا يح الم ازنة" لرمضها ع ى هيئة  ام 
 المصادقة ع يهاا  سيضمح اإلاصاح عح المر  ما  المقدمة  الفر ية ال ا  نسس  م    م 
الفئا  ال اسرة  الين د المئيسية ل م ازنة أ  عنا يح الم ازنة ي ح   سما المقامنا  ع ى مس  ا 

 زنةااإلامال ال اميرا أ  إامال هيئة مسمية أخما ماددة اا  ذائ  الم ا
 

 اا يرض الااال   قد  ا اج المر  ما  المالية المفص ة المام لة اا م ازنا  مصاد    9/1/39
ع يها إلى  سميرها مح أسل عمضها اا الييانا  المالية  اقًا لم ط يا  هذا المرياما  قد يك ح 

ة مس  يا  ذا  الرالقالهذا ال سمي  ضم ميًا ل سنب  س د اائض اا المر  ما   ل ركس 
يإامال الس طة ال اميرية أ  الهيئة المسمية األخماا  سي ضمح  اديد مس  ا ال سمي  الاك  
المهناا  سيطي  ذلم الاك  اا سيا  هدل هذا المريام  الخصائص الن عية إلعداد ال قاميم 

 اا هذا المرياما 9/2/23المالية كما ه  مادد اا الفقمة 
 

الخدمة  اا  ذائ   إنسازا ااية  يما اا ذلم مر  ما  ا ل يمكح عمض مر  ما  م ازنة إض  9/1/33
إاامة ممسرية إلى هذه ال ذائ  اا  ضميح  3السزء الييانا  الماليةا  ياس   يإس ذناءمرينة 

 الييانا  الماليةا 
 

 الحغييرات بين الموازنة األصلية والموازنة النهائية

ذا كانت الحغيرات بين الموازنة األصلية يحعين على المنشأة أن حقدم حوضيح حول ما إ 1/9/23
 -والموازنة النهائية هي نحيجة إعادة الحخصيص ضمن الموازنة أو نحيجة عوامل أخرى:

 من خالل اإلفصاح في المالحظات ضمن البيانات المالية؛ أو (أ)
فااي حقرياار يااحم إصااداره قباال صاادور البيانااات الماليااة أو فااي نفااس وقاات صاادورها أو  (ب)

 بغي أن يشمل إشارة مرجعية للحقرير في مالحظات البيانات المالية.بالحزامن معها وين
 

  ضمح الم ازنة النهائية كااة ال ييما  المصاد  ع يها  ا  اإلسماءا  ال اميرية أ  مح قيل   9/1/35
نسسامًا م  م ط يا  هذا المريام  س دمج منا ة  س طة ماددة أخما ل نقيح الم ازنة األص يةا  ا 

اا مالاظا  الييانا  المالية أ  اا  قميم منفصل ي   إصدامه قيل صد م  القطا  الرا 
الييانا  المالية أ  يال زامح مرها أ  اا نفس  ق  صد مها   ضيح ال ييما  ييح الم ازنة 
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األص ية  النهائيةا  سيامل ذلم ال  ضيح أ   يييما   ظهم  كمذال كن يسة إعادة ال خصيص 
ن يسة ع امل أخما مذل  ييما  مؤاما  الم ازنة اإلسمالية يما اا ضمح الم ازنة األص ية أ  

اا المناقاا   ال ا يال   ذلم ال ييما  اا سياسة الاك مةا      هذه اإلاصااا  غالياً 
اإلدامية أ  اا  قميم مماذل عح الرم يا  ال ا  ي   إصدامه يال زامح م  الييانا  المالية لكح 

هذه اإلاصااا  أيضًا اا  قاميم ن ائج الم ازنة الصادمة عح ليس كسزء منهاا  قد   امل 
الاك ما  مح أسل  قدي   قميم ا ل  نفيذ الم ازنةا  ايث     اإلاصااا  اا  قاميم منفص ة 

مح ام ها اا الييانا  المالية  س ا    مالاظا  الييانا  المالية إاامة ممسرية إلى  يدالً 
 ال قميما

 

 ةاألساس القابل للمقارن

 ينبغي عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة.  1/9/25
 

أ   س اقا سي   عمض مقامنة الميالا المقدمة  الفر ية ع ى نفس األساس المااسيا )أساس اإل  9/1/34
ازنة المصاد  النقد أ  أساس آخم(  نفس أساس ال صنيل لنفس المنا    الف مة كما ها ل م  

ع يهاا  سيضمح هذا ي ح ي   اإلاصاح عح المر  ما  ا ل االم ذال ل م ازنة اا الييانا  
المالية ع ى نفس األساس المس خد  اا الم ازنة نفسهاا  اا يرض الااال   قد يرنا هذا 
عمض م ازنة  مقامنة ار ية ع ى أساس مااسيا مخ  ل لمسم عة مخ  فة مح األناطة 

 صنيل مخ  ل عما    اع ماده اا الييانا  الماليةا عمض أ   
 

  اد الييانا  المالية المنا    األناطة المسيطم ع يها مح قيل المنا ةا  كما أ ايم اا الفقمة   9/1/37
يمكح المصادقة ع ى م ازنا  منفص ة  ا  اا ها لمنا   مخ  فة أ  أناطة مرينة  9/1/91

ادةا  عند اد ث هذا  قد ي   إعادة  سمي  الم ازنا  المنفص ة   اكل منها الييانا  المالية الم  
يقصد عمضها اا الييانا  المالية  اقًا لم ط يا  هذا المرياما  اا اال اد ث إعادة ال سمي  
هذا  اإنه لح ينط   ع ى  ييما  أ   نقياا  اا الم ازنا  المصاد  ع يهاا  ذلم ألح هذا 

 لفر ية م  ميالا الم ازنة المصاد  ع يهااالمريام ي ط ب مقامنة الميالا ا
 
قد   ينى المنا   أسس مااسيية مخ  فة إلعداد ييانا ها المالية  م ازنا ها المصاد  ع يهاا   9/1/38

اا ييانا ها المالية  أساس النقد اا  س اقا ع ى سييل المذال  قد   ينى الاك مة أساس اإل
  يمكح أح  مكز الم ازنا  ع ى ال رهدا  يإنفا  الم ازنة الخاصة يهاا ياإلضااة إلى ذلم

األم ال اا المس قيل  ال ييما  اا   م ال رهدا  أ  قد  امل مر  ما  ا ل ذلم  اا ايح 
اق   الم كية  اإليمادا     ظهم الييانا  المالية األص ل  اإلل زاما   صااا األص ل/

م كية  ال داقا  النقديةا  م  ذلم اق   ال  المصاميل  ال ييما  األخما اا صااا األص ل/
اإح المنا ة المردة ل م ازنة  المنا ة المردة ل  قاميم المالية غاليا ما  ك ح نفس المنا ةا  ع ى 
نا  مماذل  عادة ما  ظهم الف مة ال ا ي   إعداد الم ازنة لها  أساس ال صنيل المر مد اا 

سسل النظا  المااسيا المر  ما  المالية الييانا  الماليةا  سيضمح هذا ي ح ي االم ازنة ا
ع ى سييل  - يي ا عنها يطميقة  سهل مقامنة الييانا  المقدمة  الفر ية لإلدامة  أغماض المساءلة
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المذال  مح أسل مماقية سيم ال قد  اا  نفيذ الم ازنة خالل ا مة الم ازنة  ما  ال قاميم إلى 
 س مالئ  اا ال ق  المناسبا الاك مة  السمه م  مس خدميح آخميح ع ى أسا

 
الذ  ي ف   س اقا ا   قد ي   إعداد الم ازنا  ع ى أساس النقد أ  اإلخ صاصاا يرض اإل  9/1/31

 نظا  إعداد ال قاميم اإلاصائية الذ  يامل المنا    األناطة المخ  فة عح   م المدمسة اا 
ا  المردة لالم ذال لنظا  إعداد الييانا  الماليةا ع ى سييل المذال  يمكح أح  مكز الم ازن

ال قاميم اإلاصائية ع ى القطا  الاك ما الرا    امل اقط المنا   ال ا  نفذ المها  
الاك مية "المئيسية" أ  "غيم الم ر قة يالس  " كنااط مئيسا لها  يينما  ي ا الييانا  المالية 

 األناطة ال سامية ل اك مةا  عح كااة األناطة المسيطم ع يها مح قيل الاك مة  يما اا ذلم

اا نماذج إعداد ال قاميم اإلاصائية  قد يامل القطا  الاك ما الرا  مس  يا  الاك مة   9/1/21
ا   يمكح أح  سيطم خ صاصالمقاطرا ا  اا يرض اإل ال طنية  الما ية  اك ما  ال اليا /

ا ية     اد   م المقاطرا   الاك ما  الم الاك مة ال طنية ع ى اك ما  ال اليا /
الاك ما  اا ييانا ها المالية   ض  م ازنة مصاد  ع يها  امل كااة مس  يا  الاك مة 
الذالذة   ط ب   ايمها ل سمه ما  اا هذه الااال    نطي  م ط يا  هذا المريام ع ى الييانا  

نية ع ى المالية ل  م المنا   الاك مية ال طنيةا إال أنه عندما ال  سيطم الاك مة ال ط
اك ما  ال اليا /المقاطرا  أ  الاك ما  الما ية  ا ح   اد ييانا ها المالية   م الاك ما ا 
 ي   أيضا إعداد الييانا  المالية المنفص ة لكل مس  ا مح مس  يا  الاك مةا  س  طي  
 م ط يا  هذا المريام اقط ع ى الييانا  المالية ل منا   الاك مية عند   ايم الم ازنا 

 المصاد  ع يها الخاصة يالمنا    األناطة ال ا  سيطم ع يها أ  ام عها ل سمه ما   
 

 موازنات محعددة السنوات ال

 صاد  يرض الاك ما   المنا   األخما ع ى الم ازنا  م رددة السن ا     امها ل سمه م   9/1/29
رددة السن ا  مسم عة مح مح الم ازنا  السن ية المنفص ةا عادة ما  امل الم ازنا  م  يدالً 

الم ازنا  السن ية أ  أهدال الم ازنا  السن يةا    ظهم الم ازنة المصاد  ع يها لكل ا مة 
سن ية  طيي  سياسا  الم ازنة المم يطة يالم ازنة م رددة السن ا  ل  م الف مةا  اا يرض 

 اا أ  سنةا   الااال    سمح الم ازنة م رددة السن ا  ينقل المخصصا  غيم المس خدمة
 

قد   ي  الاك ما   المنا   األخما ذا  الم ازنا  م رددة السن ا  مناهج مخ  فة اا  اديد   9/1/23
م ازنا ها األص ية  النهائية  مر مدة ع ى كيفية المصادقة ع ى م ازنا هاا ار ى سييل المذال  

سن ي يح مصاد   ح ييمكح أح  صاد  اك مة ما ع ى م ازنة لف مة سن يح  ا    ع ى م ازن
ع يهما   اا هذه الاالة يك ح مح الممكح  اديد الم ازنة األص ية  النهائية المصاد  ع يها 
لكل ا مة سن يةا  اا اال    ال ف يض قان نيًا يإنفا  ال خصيصا  غيم المس خدمة مح السنة 

ة "األص ية" لف مة السنة األ لى اا الم ازنة ذا  السن يح خالل السنة الذانية  سي   زيادة الم ازن
الذانية ايما يخص هذه الميالا "المما ة"ا  اا الااال  النادمة ال ا  صاد  ايها الاك مة ع ى 
م ازنة لسن يح أ  م ازنة م رددة الف ما  ال  فصل ياكل مادد ميالا الم ازنة اا كل ا مة 

منس ية لكل ا مة سن ية سن ية   قد يك ح مح الضم م  إصدام اك  مريح اا  رييح الميالا ال
اا  اديد الم ازنا  السن ية ألغماض هذا المرياما ار ى سييل المذال  قد  امل الم ازنة 
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األص ية  النهائية المصاد  ع يها ل سنة األ لى مح ا مة السن يح أ  إس مالكا  مأسمالية 
ي ا ين د مصاد  ع يها لف مة السن يح كان  قد ادذ  خالل السنة األ لى  إضااة إلى م

اإليمادا   النفقا  الم كممة المنس ية ل  م السنةا مح ذ  س  امل الميالا ال ا ل  ي   إنفاقها مح 
الف مة السن ية األ لى اا الم ازنة "األص ية" ل ف مة السن ية الذانية    اكل   م الم ازنة 

اال  ينا الم ازنا   ياإلضااة إلى أية  رديال  ع يها الم ازنة النهائية ل سنة الذانيةا  اا
م رددة السن ا   ي    اسي  المنا   ع ى  قدي  إاصااا  إضااية اا المالاظا  ا ل 

 الرالقة ييح الميالا المقدمة  الفر ية خالل ا مة الم ازنةا
 

 اإلفصاح في المالحظات عن أساس الموازنة وفحرحها ونطاقها
يانات المالية أساس الموازنة وأساس يحعين على المنشأة أن حوضح في مالحظات الب  1/9/33

 االحصنيف المعحمد في الموازنة المصاد  عليها
 

أ   رديل مريح ع يه(  س اقا قد يك ح هنام إخ الاا  ييح األساس المااسيا )النقد أ  اإل  9/1/25
المس خد  اا إعداد  عمض الم ازنة  األساس المااسيا المس خد  اا الييانا  الماليةا  قد 

هذه اإلخ الاا  عندما يسم  النظا  المااسيا  نظا  الم ازنة المر  ما  مح  سها   ادث 
 يمكح أح  مكز الم ازنة ع ى ال داقا  النقدية أ  ع ى ال داقا  النقدية ياإلضااة  -نظم مخ  فة

 اس اقا إلى إل زاما  مرينة  اا ايح  ي ا الييانا  المالية عح ال داقا  النقدية  مر  ما  اإل
 
يمكح أح  خ  ل أيضًا الصيا  خطط ال صنيل المر مدة اا عمض الم ازنة المصاد  ع يها عح   9/1/24

الصيا المر مدة اا الييانا  الماليةا  قد  صنل  ين د الم ازنة المصاد  ع يها الين د ع ى نفس 
 صادية األساس الذ    يناه اا الييانا  المالية   كمذال ع ى ذلم  صنيفها اسب الطييرة اإلق

الس   أ  الخدما ااا الخ( أ  ال ظائل )الصاة  ال ر ي اا الخ(ا  إس خدا ) ر يض الم ظفيح  
 كخيام يديل  اقد  صنل الم ازنة الين د اسب يمامج ماددة )مذل الاد مح الفقم  مكاااة 
 األمماض المردية( أ  عناصم اليمامج المم يطة ي هدال ن ائج األداء )مذال  خمج الطالب مح
يمامج ال ر ي  الرالا أ  الرم يا  السمااية ال ا  ؤديها خدما  الط امئ اا المس افى( ال ا 
 خ  ل عح ال صنيفا  المر مدة اا الييانا  الماليةا إضااة إلى ذلم  قد ي   المصادقة ع ى 

أسمالية الم ازنة الم كممة ل رم يا  المس ممة )مذل الصاة أ  ال ر ي ( ياكل منفصل عح الم ازنة الم 
 ايما يخص اإلنفا  المأسمالا )مذل الينية ال ا ية أ  الميانا(ا 

 
 سيساعد اإلاصاح عح أساس الم ازنة  أساس ال صنيل المر مديح اا  قدي   عمض   9/1/24

الم ازنا  المصاد  ع يها المس خدميح اا اه  الرالقة ييح الم ازنة  مر  ما  المااسية 
 مالية ياكل أاضلاالمفصح عنها اا الييانا  ال

 
يحعين على المنشأة اإلفصاح في مالحظات البيانات المالية عن فحرة الموازنة المصاد    1/9/37

 عليها.
 
ع ى األقلا  قد  صاد  المنا   ع ى م ازنا  لف مة سن ية  ي   عمض الييانا  المالية سن ياً   9/1/28

ة ال ا  يطيها الم ازنة المصاد  ع يها أ  لف ما  م رددة السن ا ا  سيساعد اإلاصاح عح الف م 
المر مدة اا الييانا  المالية( مس خدما   م الييانا    قميم)ايث  خ  ل   م الف مة عح ا مة ال

المالية ع ى اه  الرالقة ييح مر  ما  الم ازنة  مقامنة الم ازنة م  الييانا  المالية ياكل 
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الم ازنة المصاد  ع يها )ايث  ك ح   م أاضلا كما أح اإلاصاح عح الف مة ال ا  يطيها 
اا   خص صاً الف مة ها نفس الف مة ال ا  يطيها الييانا  المالية( سيرمل يمذاية   كيد مفيد  

 إعداد الم ازنا  المما ية  الييانا  المالية  ال قاميما  أيضاً ا  ال ا ي   ايها خ صاصاإل
 
نات المالية المنشآت المشمولة في الموازنة ينبغي أن ححدد المنشأة في مالحظات البيا 1/9/39

 االمصاد  عليها
 
اا هذا المريام أح  رد   رمض المنا ة المسيطمة الييانا  المالية  9/4/4 ق ضا الفقمة   9/1/51

األعمال الاك مية ال ا   مؤسسا الم ادة ال ا  ا مل ع ى منا    ر مد ع ى الم ازنا  
أعاله  اإح الم ازنا   9/1/31كما الاظنا اا الفقمة  سيطم ع يها الاك مةا  م  ذلم    

المصاد  ع يها المردة  اقًا لنماذج اإليالل اإلاصائية قد ال  ا مل ع ى عم يا  الاك مة 
  9/1/34ال ا ي    نفيذها ع ى أساس  سام  أ  أساس الس  ا  يال  اا  م  م ط يا  الفقمة 

 سيمك ح اإلاصاح هذا ع ى أساس قايل ل مقامنةا  سي   عمض ميالا الم ازنة  الميالا الفر ية  
عح المنا   المام لة اا الم ازنة المس خدميح مح  اديد الاد الذ   خض  ايه نااطا  
المنا ة لم ازنة مصاد  ع يها  كيل أح المنا ة المردة ل م ازنة  خ  ل عح المنا ة ال ا  ظهم 

 اا الييانا  الماليةا
 

 لى أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات الماليةمطابقة المبالغ الفعلية ع
ينبغي مطابقة المبالغ الفعلية المعروضة على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة وفقا  للفقرة  1/9/41

جمالي المدفوعات النقدية بحيث يحم ححديد أي  1/9/25 مع إجمالي المقبوضات النقدية وا 
ين المنشآت بشكل منفصل وذلك عندما ال حكون البيانات أساس أو حوقيت أو فروقات ب

المالية والموازنة معدين على أساس قابل للمقارنة. وينبغي اإلفصاح عن المطابقة في مقدمة 
 بيان مقارنة مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية أو في مالحظات البيانات المالية.

 

ر ية الماددة ياإلنسسا  م  األساس القايل ل مقامنة يمكح  صنيل اإلخ الاا  ييح الميالا الف  9/1/53
 - الميالا الفر ية المر مل يها اا الييانا  المالية ياكل مفيد ع ى النا  ال الا:

اإلخ الل اا األسس الذ  يادث عندما ي   إعداد الم ازنوة المصواد  ع يهوا ع وى أسواس  (أ)
د الم ازنة ع ى أسواس النقود غيم األساس المااسياا ار ى سييل المذال  اا اال    إعدا

 ؛  س اقا أ  ع ى أساس النقد المردل  ي   إعداد الييانا  المالية ع ى أساس اإل
الظواهمة   قميوماإلخ الل اا ال  قيو  الوذ  ياودث عنودما  خ  ول ا ومة الم ازنوة عوح ا ومة ال (ب)

 اا الييانا  المالية؛  
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زنووة يوومامج أ  مناوو    اووكل سووزء اإلخوو الل اووا المناوو   الووذ  ياوودث عنوودما  يفوول الم ا )ج( 
 مح المنا ة ال ا ي   إعداد ييانا ها الماليةا 

 
إخ الاووا  اووا الصوويا  خطووط ال صوونيل ال ووا يوو    ينيهووا لروومض الييانووا   أيضوواً  قوود يكوو ح هنووام 
 المالية  الم ازنةا 

 
 ة مح   دية اا هذا المريام  مكيح المنا 9/1/59إح مح ا ح المطايقة ال ا  ق ضيها الفقمة   9/1/52

إل زاما  المساءلة الخاصة يها ياكل أاضل مح خالل  اديد المصادم المئيسية لإلخ الل ييح 
الميالا الفر ية ع ى أساس الم ازنة  الميالا المر مل يها اا الييانا  الماليةا  ال يا ل هذا 

ح الين د المريام د ح مطايقة أ  مح المسامي  المئيسية  المسامي  الفمعية أ  أ  ائة م
 المرم ضة اا مقامنة الميالا المقدمة  الفر ية م  الميالا المقاي ة اا الييانا  الماليةا  

 

يالنسية ليرض المنا   ال ا   ينى نفس األساس المااسيا اا إعداد كل مح  ذائ  الم ازنة   9/1/55
الم ازنة  الميالا   الييانا  المالية  سي ط ب اقط  اديد اإلخ الاا  ييح الميالا الفر ية اا

المقاي ة اا الييانا  الماليةا  يادث ذلم عندما ي   إعداد الم ازنة لنفس الف مة   امل نفس 
المنا      ينى نفس اكل الرمض كما اا الييانا  الماليةا  اا هذه الااال   ال ي ا مط 

سيا اا الم ازنة إسماء مطايقةا أما يالنسية  ل منا   األخما ال ا   ينى نفس األساس الماا
 الييانا  المالية  اقد يك ح هنام إخ الل اا اكل الرمض أ  المنا ة المردة ل  قاميم أ  ا مة 

ار ى سييل المذال قد   ينى الم ازنة المصاد  ع يها صيية  صنيل أ  عمض مخ  فة  - قميمال
ا ة  أ  قد  ك ح عح الييانا  المالية  أ  قد  امل اقط األناطة غيم ال سامية الخاصة يالمن

عيامة عح م ازنة م رددة السن ا ا  يك ح إسماء المطايقة ضم ميًا عندما يك ح هنام إخ الاا  
اا طميقة الرمض أ  ال  قي  أ  المنا ة ييح الم ازنة  الييانا  المالية المردة ع ى نفس 

 األساس المااسياا 
 

قة بالفحرة السابقة وفقا  لمحطلبات هذا ال يشحرط اإلفصاح عن المعلومات المقارنة المحعل 1/9/45
 المعيار.

 

يق ضا هذا المريام مقامنة الميالا المقدمة  الفر ية مح أسل إدماسها اا الييانا  المالية   9/1/54
الخاصة يالمنا   ال ا   ام م ازن ها )م ازنا ها( المصاد  ع يها ل سمه ما  ال يا مط 

 ف مة السايقة م  الميالا المقدمة ل  م الف مة  كما ال يا مط اإلاصاح عح مقامنة الميالا الفر ية ل
اإلاصاح عح اإليضااا  ذا  الرالقة لإلخ الاا  ييح الميالا الفر ية  المقدمة ل ف مة السايقة 

 اا الييانا  المالية ل ف مة الااليةا 
 

 في الجزء األول 1/9حاريخ نفاذ القسم 

هذا المعيار للبيانات المالية السنوية الحي حغطي مول في المش 1/9القسم حطب  المنشأة   1/9/47
أو بعد ذلك. ويحبذ الحطبي  المبكر لهذا المعيار. وفي  2009يناير  1الفحرات الحي حبدأ في 
، فإنه ينبغي 2009يناير  1هذا المعيار لفحرة حبدأ قبل من  1/9القسم حال طبقت المنشأة 

 أن حفصح عن حلك الحقيقة.
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  9/1/57كما ه  مادد اا الفقمة  9/1دما   ينى المنا ة هذا المريام يرد  اميخ نفاذ القس  عن  9/1/58
مح هذا المريام ع ى الييانا  المالية السن ية ل منا ة  9/1/54إلى  9/1/9 نطي  الفقما  

 ال ا  يطا الف ما  ال ا  يدأ اا  اميخ ال ينا أ  يردها  
 

 محلقي المساعدات الخارجية 9/91
 حعريفاتال
 -يحم اسحخدام المصطلحات الحالية في هذا المعيار وفقا  للمعاني المبينة لكل منها: 1/10/1

أي مسااعدة خارجياة  (Assigned External Assistance) المساعدات الخارجياة المعيناة
بماااا فاااي ذلاااك مااانح المسااااعدات الخارجياااة، والمسااااعدة الفنياااة  والضااامانات أو غيرهاااا مااان 

 ي ححلقاها المنشأة والحي يعينها المشارك لمنشأة أخرى.المساعدات الح
 

 (Bilateral External Assistance Agencies) وكااالت المسااعدات الخارجياة الثنائياة
هااي وكاااالت يااحم إنشااائها بموجااب القااانون أو الحشااريع الااوطني أو أي ساالطة أخاارى يكااون 

 ت الخارجية الوطنية.هدفها، أو من بين أهدافها، حقديم بعض أو جميع المساعدا
 

حعنااي كافااة المااوارد الرساامية الحااي يسااحطيع ( External Assistance) المسااعدة الخارجيااة
 مسحلم المساعدة إسحخدامها، أو خالفا  لذلك اإلنحفاع منها سعيا  لححقي  أهدافه.

 
 Multilateral External Assistance) وكاااالت المساااعدة الخارجيااة محعااددة األطااراف

Agencies)  هي جميع الوكاالت الحي أنشئت بموجب إحفاقية أو معاهادة دولياة لغارض حقاديم
 المساعدة الخارجية، أو شامال  ذلك الغرض.

 
هي جمياع الوكااالت ( Organizations Governmental-Non) المنظمات غير الحكومية

مساااعدة األجنبيااة أو الوطنيااة الحااي أنشاائت مسااحقلة عاان ساايطرة أيااة حكومااة لغاارض حقااديم ال
 لحكومة )حكومات( أو لوكاالت حكومية أو لمنظمات أخرى أو ألفراد.

 
حعني كافة القروض أو المنح أو المساعد الفنية  (Resources Official) الموارد الرسمية

أو الضمانات أو المساعدة األخرى المقدمة أو الملحزم بها بموجب إحفاقية ملزمة، من قبل 
ددة األطراف أو ثنائية، أو من قبل حكومة أو وكاالت حكومية، وكاالت مساعدة خارجية محع

عدا عن مسحلم من نفس البلد كالحكومة أو الوكالة الحكومية الحي حقدم المساعدة أو حلحزم 
 بها.

 
 (Lent External Assistance Loans-Re)قاروض المسااعدة الخارجياة المعااد إقراضاها

مها المنشااأة والحااي يقرضااها المسااحلم لمنشااأة حعنااي قااروض المساااعدة الخارجيااة الحااي حسااحل
 أخرى.

 
يمكح لمخ  ل المنظما  إس خدا  مصط اا  مخ  فة ل مساعدة الخامسية أ  ائا  المساعدة    9/91/3

أ   External Aidالخامسية  ار ى سييل المذال يمكح ليرض المنظما  إس خدا  المصط ح 
Aid  ليس External Assistanceمح غيم الما مل أح ي سيب ذلم    اا هذه الااال  

اا إل ياس  ع ى أنه اا ااال  أخما قد  ك ح المصط اا  مخ  فة ياكل س هم    اا هذه 
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الااال  يسب ع ى مرد   مدققا  مس خدما الييانا  المالية ذا  اليمض الرا  إع يام 
 مضم ح المصط اا  عند  اديد ما إذا كان  م ط يا  المريام  نطي ا

 

 الخارجية المساعدة
ع وى أنهوا كااوة المو امد المسومية ال وا يسو طي   9/91/9ل المساعدة الخامسيوة اوا الفقومة     رمي  9/91/2

لمسومية كموا المس    إس خدامها  أ  خالاا لذلم اإلس فادة منها ل اقي  أهدااه   ال  امل المو امد ا
 ميوة  ا وى  لو  كانوو  المسواعدة ال وا  قودمها منظموا  غيوم اك 9/91/9هوا مرماوة اوا الفقومة 

هووذه المسوواعدة مقدمووة يم سووب إ فاقيووة م زمووة   المسوواعدة المسوو  مة مووح منظمووا  غيووم اك ميووة  
  الماليوة س اء كان  ع ى اكل  يمعا  نقدية أ   س يا  أطمال أخوما يو   عمضوها اوا الييانوا

/ 3مووووح هووووذا المريووووام    اووووس  الفقوووومة  مووووح القسوووو  األ ل 1 /9-9/9اسووووب م ط يووووا  اإلسووووماء 
إلووى الفقووما   9/ 91–9إلاصووااا  ال ووا   ط يهووا الفقووما  د ح أح   ط ووب ذلووم  طييوو  ا 9/45
 ايما ي ر   يالمساعدة المس  مة مح منظما  غيم اك مية ايث يك ح ذلم عم ياا 37 /9/91
 

هوووا ال كووواال  األسنييووووة أ   9/91/9ك ميوووة  كمووووا هوووا مرماوووة اوووا الفقوووومة المنظموووا  غيوووم الا   9/91/5
ل ووا أناووئ  مسوو ق ة عووح سوويطمة أيووة اك مووة   اووا يرووض الاوواال  النووادمة قوود ال يكوو ح ال طنيووة ا
ما إذا كان  المنظمة الماناة  كالوة مسواعدة ذنائيوة أ  م روددة األطومال أ  منظموة غيوم   اضااً 

اك ميووة   لووذلم  كوو ح مسوو ق ة عووح سوويطمة أيووة اك مووة   ايووث  قوود  هووذه المنظمووة الماناووة أ  
دة يم سووب أاكووا  إ فاقيووة م زمووة اووإح ال مييووز يوويح الموو امد المسوومية كمووا هووا    ووز  ي قوودي  المسوواع

مرماوة اوا هوذا المريوام  المو امد كموا  قودمها منظمووة غيوم اك ميوة قود يصويح غيوم  اضوح   اووا 
هذه الااال  يسب ممامسة الاكو  المهنوا ل اديود موا إذا كانو  المسواعدة المسو  مة   يوا  رميول 

 اها خاضرة لم ط يا  اإلاصاح الماددة اا هذا السزءا المساعدة الخامسية   لذلم
 

 الموارد الرسمية
ع وووى أنهوووا المووو امد الم  وووز  يهوووا يم سوووب إ فاقيوووة  9/91/9ميووول المووو امد المسووومية اوووا الفقووومة  وو   ر   9/91/4

م زمووة موووح قيووول  كووواال  مسووواعدة خامسيووة م روووددة األطووومال أ  ذنائيوووة أ  اك موووا  أ   كووواال  
    مح نفس الي د كمقد  ل مساعدة   مح الممكح أح  امل الاك موا  كموا اك مية  عدا عح مس

أاوويم لهووا اووا  رميوول الموو امد المسوومية الاك مووا  ال طنيووة أ  اك مووا  ال اليووا  أ  الاك مووا  
الميفية أ  الما ية اا أ  ي د   لذلم اإح المساعدة المقدموة  ع وى سوييل المذوال  موح قيول  كالوة 

 اليوووة لي ووود لاك موووة  اليوووة أ  اك موووة ما يوووة لي ووود أخوووم هوووا مسووواعدة اك موووة  طنيوووة أ  اك موووة 
خامسيووة كمووا هوووا مرماووة اووا هوووذا المريووام  ع وووى أح المسوواعدة ال ووا  قووودمها اك مووة  طنيوووة أ  
اك موووة  اليوووة لمسووو  ا أخوووم موووح الاك موووة ضووومح نفوووس الي ووود ال   يوووا  رميووول المووو امد المسووومية  

  لذلم اها ليس  مساعدة خامسيةا
 
 المساعدة الخارجيةإحفاقيات 

يمكح ل اك ما  ال ا  سرى ل اص ل ع ى أاكال مرينة مح المساعدة الخامسية أح  اوامم اوا    9/91/4
اإلس ماعا  المسمية أ  س ال  لقاء م  المنظما  الماناوة   هوذه قود  اومل إس ماعوا  لمناقاوة 

ا ياسا هوووا موووح المسووواعدة ل  نميوووة  أ  منا قاوووا  ذنائيوووة ع وووى خطوووط اإلق صووواد الك وووا ل اك موووة  ا 
المس  ا الاك ما ايما ي ر و  ي م يول ال سوامة  المسواعدة الرسوكمية  ميوزاح المودا عا   األاوكال 
األخما مح المساعدة  كما أنها مح الممكح أح  اومل إس ماعوا  منفصو ة ل نظوم اوا إا ياسوا  
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 ووووؤد  الي وووود مووووح المسوووواعدة الطامئووووة اينمووووا  ناوووو  هووووذه اإلا ياسووووا    مووووح الممكووووح كووووذلم أح 
المناقاووووا  األ ليووووة إلووووى ييانووووا  ن ايووووا أ   رهوووودا  غيووووم م زمووووة ل اك مووووة أ  ل كالووووة المسوووواعدة 
الخامسيووووة  ع ووووى أنووووه مووووح الممكووووح  ضوووو  إ فاقيووووا  يالاووووكل المالئوووو  ل وووو ايم قووووم ض أ  موووونح 
ل ووووزا   المسوووواعدا   اووووميطة   ييووووة القيوووو د ع ووووى إمكانيووووة الاصوووو ل ع ووووى األموووو ال  إح  سوووود    ا 

 ة يالام ط  الم اذي  الم ف  ع يهااالمنا ة المس  م
 

 -يمكح أح  اق  إ فاقيا  المساعدة الخامسية ل منا ة ايما ي ا:  9/91/7
 ؛ساب كامل ع ائد القمض أ  المناة أ  امياة مح القمض أ  المناة نقداً  (أ)
ط ب ال ر يض )ال ر يضا ( عح الدارا  المس اقة ال ا أسم ها المنا ة لطمل أخم  (ب)

 أ  ؛ال زاما ( المنا ة كما ها مرماة اا إ فاقية القمض أ  المناة  س ية إل زا  )
الط ب مح  كالة المساعدة الخامسية إسماء دارا  مياامة لطمل أخم    س ية إل زا   (ج)

)إل زاما ( المنا ة المس  مة نقدا كما ها مرماة اا إ فاقية القمض أ  المناة  يما اا 
أ  خدما  قدم ها أ  س قدمها المنظمة غيم ذلم إل زا  المنا ة المس  مة عح يضائ  

 الاك ميةا  
 
مح الممكح كذلم أح  امل إ فاقيا  المساعدة الخامسية  ز يد اليضائ  أ  الخدما  الرينية  

 ل مس   ا
 

 المساعدة الخارجية المسحلمة
 يجب على المنشأة أن حفصح بشكل مسحقل في صدر بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية  1/10/8

 عن إجمالي المساعدة الخارجية المسحلمة نقدا خالل الفحرة.
 

يجب على المنشأة أن حفصح بشكل مسحقل، أما في صدر بيان المقبوضات والمدفوعات  1/10/9
وفي اإليضاحات حول البيانات المالية، عن إجمالي المساعدة الخارجية المسحلمة  1النقدية 

ن أجل حسوية إلحزامات المنشأة مباشرة أو شراء الحي دفعحها أطراف أخرى خالل الفحرة م
 -بضائع وخدمات نيابة عن المنشأة، مبينة بشكل منفصل ما يلي:

إجمااالي الاادفعات الحااي أجرحهااا أطااراف أخاارى، والحااي هااي جاازء ماان المنشااأة اإلقحصااادية  (أ)
 مي لها المنشأة المقدمة للحقارير؛ والحي حنح

والحاااي هاااي ليسااات جااازء مااان المنشاااأة  إجماااالي الااادفعات الحاااي أجرحهاااا أطاااراف أخااارى، (ب)
 اإلقحصادية الحي حنحمي لها المنشأة المقدمة للحقارير.

 
يجاب إجاراء هااذه اإلفصااحات فقااط أثنااء فحاارة إعاداد الحقاارير عناادما حكاون المنشااأة قاد أبلغاات 
رسميا من قبل طرف أخر أو من قبل المسحلم أناه حام إجاراء هاذه الدفعاة، أو أنهاا خالفاا لاذلك 

   منها.حم الححق
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حيث يحم إسحالم المساعدة الخارجية من أكثر مان مقادم واحاد يجاب اإلفصااح بشاكل منفصال  1/10/10
عن الفئات الهامة لمقدمي المساعدة، وذلك إما في صدر البياناات المالياة أو فاي اإليضااحات 

 حول البيانات المالية.
 

نح يجاب إظهاار إجماالي المبلاغ حيث يحم إساحالم المسااعدة الخارجياة علاى شاكل قاروض وما 1/10/11
المسحلم خالل الفحرة كقروض أو إجمالي المبلاغ المساحلم كمانح بشاكل منفصال، وذلاك إماا فاي 

 صدر بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في اإليضاحات حول البيانات المالية.
 

اوكل نقود   يال نوا ب يمكوح  يمكح  قدي  المساعدة الخامسية مياامة ل منا ة المقدمة ل  قاميم ع ى 9/91/93
لطوومل أخووم  قوودي  المسوواعدة الخامسيووة ي سوو ية ال ووزا  ل مناوو ة المقدمووة ل  قوواميم أ  اووماء يضووائ  

 - خدما  لمنفرة المنا ة المقدمة ل  قاميم   اا يرض الااال :

قوود يكوو ح الطوومل األخووم سووزء مووح المناوو ة اإلق صووادية ال ووا  ن مووا لهووا المناوو ة المقدمووة  (أ)
 يادث ذلم  ع ى سوييل المذوال  ايوث  قود  المسواعدة الخامسيوة ع وى اوكل نقود ل  قاميما 

لمنفرووة اليمنووامج الووذ   ميووده دائوومة مرينووة اووا إخ صوواص ايووث  ووديم الاك مووة مصووم اا  
د ائمهوووا الفمديوووة  المناووو   األخوووما موووح خوووالل إدامة خزينوووة ممكزيوووة  أ   م يوووب "اسووواب 

 كالوووة ممكزيوووة أخوووما المسووواعدة الخامسيوووة مفووومد"   اوووا هوووذه الاووواال   سووو    الخزينوووة أ  
  سوم  دارووا  الميوالا المقدمووة ع وى سووييل مسواعدة خامسيووة نيايوة عووح الودائمة   ذلووم يروود 

 أ  ؛ال ف يض  ال  ذي  المناسييح مح الدائمة

قد ال يكو ح الطومل األخوم سوزء موح المناو ة اإلق صوادية ال وا  ن موا لهوا المناو ة المقدموة  (ب)
ع ووى سووييل المذووال  ايووث  قوو    كالووة مسوواعدة يووإسماء  سووديد ديووح  ل  قواميما  ياوودث ذلووم 

لينووم  نميووة إق يمووا نيايووة عووح  كالووة اك ميووة   وودا  لاوومكة ينوواء ميااوومة عووح اوو ح طميوو  
مووح  قوودي  األموو ال ميااوومة ل  كالووة الاك ميووة نفسووها  أ   م يوول  ل كالووة اك ميووة مرينووة يوودالً 

يوووة   ذلووم يالوودا  ياوووكل ميااووم لمقووودما يمنووامج صوواا أ   ر يموووا لاك مووة ميفيووة أ  ي د
 الخدمة  الاص ل نياية عح الاك مة ع ى اإلمدادا  الالزمة خالل الف مةا

 

إح اإلاصواح عووح مي ووا المسوواعدة الخامسيووة المسوو  مة ع ووى اووكل نقوود  ع ووى اووكل دارووا  طوومل  9/91/92
يم موح الضومائب  / ذالث نياية عح المنا ة يدل ع ى مدا  م يل عم يا  المنا ة المقدمة ل  قوام 

 9/2/35مو  م ط يوا  الفقومة  يوة   ا  فاقواً أ  م امد داخ ية  أ  أنها مر مدة ع وى المسواعدة الخامس
مووح هووذا المريووام يسووب اإلاصوواح اقووط اووا ييوواح المقي ضووا   المما عووا  النقديووة عووح المسوواعدة 
الخامسيووووووووة ال ووووووووا  وووووووودارها أطوووووووومال أخووووووووما   ذلووووووووم عنوووووووودما يوووووووو   إيووووووووالل المناوووووووو ة المقدمووووووووة 
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لوذلم ال اقو  موح  أنه    إسوماء هوذه الودارا  خوالل ا ومة إعوداد ال قواميم  أ  خالاواً  ل  قاميم مسمياً 
اووود ذهاا يايوووذ كوووذلم اإلاصووواح عوووح الفئوووا  الهاموووة ل مسووواعدة الخامسيوووة المسووو  مة إال أنوووه لووويس 

 امط  ياً 
 

المووانايح م روودد  إح اإلاصوواح عووح الفئووا  الهامووة مووح مقوودما المسوواعدة  ع ووى سووييل المذووال  9/91/95
األطووومال أ  المووووانايح ذنووووائا األطووومال أ  منظمووووا  المسوووواعدة الد ليوووة أ  منظمووووا  المسوووواعدة 
ال طنيووة أ  الفئووا  المئيسووية األخووما  اسوويما هوو  مناسووب ل مناوو ة المقدمووة ل  قوواميم ياوودد موودا 

اعدة   ال إع موواد المناوو ة ع ووى ائووا  مرينووة مووح المقوودميح  يكوو ح مناسوويا ل قيووي  إسوو ممامية المسوو
ي ط وب هووذا المريوام اإلاصوواح عوح اخصووية كول مقوود  ل مسواعدة أ  مي ووا المسواعدة ال ووا يقوودمها 

م وة ال وا قود  يهوا كل  ااد منه   ع ى أنه يايوذ اإلاصواح عوح المي وا الوذ  قدم وه كول سهوة يالر
 (ا3/9/71نظم الفقمة أ)
 

ميوووم المناوووو ة   الميوووالا المسوووو  مة أ  موووا  كوووو ح المسووواعدة الخامسيووووة يرم وووة غيوووم عم ووووة  ق كذيوووماً  9/91/94
الدارا  النقدية ال ا  سميها أطمال أخما نياية عح المنا ة الناسمة مح مرامال  يرم وة أسنييوة 
ي    سسي ها أ  اإليالل عنها يرم ة  قاميم المناو ة   ذلوم يو ح يطيو  ع وى مي وا الرم وة األسنييوة 

الودارا  اسوب اوا  واميخ الميوالا المسو  مة أ  سرم الصمل ييح عم ة ال قاميم  الرم ة األسنيية 
 مح هذا المرياما 9/7/3الفقمة 

 
 ا فظ الاك ما  ال طنية عادة يوالا  الاصوم  اوا الودخ ل اوا إ فاقيوا  مسواعدة خامسيوة مو   9/91/94

 كوواال  مسوواعدة خامسيووة م رووددة أ  ذنائيووة األطوومال   اووا الرديوود مووح هووذه الاوواال  يوو    نفيووذ 
اوواط مووح قيول مناوو ة أخووما   يمكوح ل اك مووة ال طنيووة أح  ريود إقووماض أ   ا يوول الماوم   أ  الن

األم ال المس  مة ل منا ة األخما   مح الممكح أح  ك ح ام ط  أاكا  األمو ال المرواد إقماضوها 
أ   ا ي هووا نفووس الاووم ط  األاكووا  كمووا لوو  أح هووذه األموو ال  وو  إسوو المها مووح  كالووة المسوواعدة 

 ح مخ  فووة عمووا  وو  إسوو ال  األموو ال اووا اليدايووة   اووا يرووض الاوواال  يوو   الخامسيووة  أ  قوود  كوو
 قاضوووا مسووو  صوووييم أ  اوووم  اوووا الفائووودة ل يطيوووة ال كووواليل اإلداميوووة ل اك موووة ال طنيوووة   ع وووى 
المناوو ة ال ووا  وودخل اووا إ فاقيووة مسوواعدة خامسيووة   موومم المنوواا   كووذلم أاكووا   اووم ط اإل فاقيووة 

قيووة امعيووة  ر وومل يالمسوواعدة الخامسيووة أ   ي ووا عنهووا كمووا  وو  إلووى مناوو ة أخووما مووح خووالل إ فا
إس المها   ع يها كذلم أح  سسل الدارا  ل منا ة الذانية اسب  صونيفها الرواد  ل ودارا  الوذ  

     يينه اا الييانا  الماليةا
 

اووة ايووث يقوو   المسوو    األ لووا لقوومض أ  مناووة ي مميووم ع ائوود  أاكووا   اووم ط القوومض أ  المن 9/91/97
لمناوووو ة أخووووما يمكووووح ل مناوووو ة األ لووووى أح  قوووو   ييسوووواطة يووووإدامة القوووومض أ  المناووووة نيايووووة عووووح 
المسوو خد  النهووائا   ايووث  كوو ح األاكووا   الاووم ط مووح الناايووة الس هميووة نفسووها مووح الممكووح أح 

   ذلوم اسوب أاكوا  الفقومة  ك ح ماص ة الرم يا  مناسوية اوا الييانوا  الماليوة لموديم المسواعدة
 مح هذا المرياما 9/2/92
 

 المساعدة الخارجية غير المسحوبة
يجب على المنشأة اإلفصاح في اإليضاحات حول البياناات المالياة عان رصايد قاروض ومانح   9/91/98

المساااعدة الخارجيااة غياار المسااحوبة فااي حاااريخ إعااداد الحقرياار لحموياال العمليااات المسااحقبلية، 
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المحاوفر للمساحلم محاددا فاي إحفاقياة ملزماة،  وذلك فقط عندما يكاون مبلاغ القاروض أو المانح
وحكااون حلبيااة أيااة شااروط وأحكااام ححاادد أو حااؤثر علااى إمكانيااة الحصااول علااى المبلااغ مححملااة 

 -، والبيان بشكل منفصل في عملية الحقرير:جدا  
 إجمال قروض المساعدة الخارجية؛ و (أ)
 إجمالي منح المساعدة الخارجية. (ب)
 

لشروط الهامة الحاي ححادد أو حاؤثر علاى إمكانياة الحصاول يجب كذلك اإلفصاح عن األحكام وا
 على مبلغ المساعدة غير المسحوبة.

 
مح الممكح أح يك ح مي ا المساعدة الخامسية الم  ز  يه االيا يم سوب إ فاقيوة )إ فاقيوا ( م زموة  9/91/91

ناووة  لكووح لوو  يوو   سووايه يروود   اووا يرووض الاوواال  يكوو ح مي ووا القوومض )القووم ض( أ  الم كييووماً 
)الموونح( ماووددا اووا إ فاقيووة م زمووة    كوو ح   ييووة األاكووا   الاووم ط األساسووية ال ووا يسووب   يي هووا 
ل اص ل ع ى ذلم المي ا ممكنوة إلوى اود كييوم   موح الممكوح أح ياودث ذلوم يالنسوية لألمصودة 

 اوو  ال طوو يم  ايووث  موو    ييووة الاووم ط  غيووم المسووا ية مووح  م يوول الماووامي  ال ووا هووا االيوواً 
لوو    يي هووا مسوو ممة   ي  قوو  أح يسوو مم الماووم   يم سووب أاكووا  اإل فاقيووة   ايووث  وو   قوودي   مووا زا

هووذه األمصوودة اإلا  اايووة  األمصوودة الخ اميووة ي طييوو  سوورم الصوومل اووا  وو اميخ إعووداد ال قوواميم 
 مح هذا المرياما 9/7/2نيية   ذلم يم سب أاكا  الفقمة ع ى مي ا الرم ة األس

 
  قوود  ريووم مناوو ة ماناووة عووح ني هووا  قوودي  مسوواعدة مسوو ممة ل مناوو ة المقدمووة اووا يرووض الاوواال 9/91/31

ل  قاميم   لكح ال  ادد اا إ فاقية م زمة مي ا القمض )القوم ض( أ  المناوة )المونح( ال وا سوي   
ار ووى سووييل المذووال مووح الممكووح أح ياوودث ذلووم ايووث يكوو ح  – قووديمها اووا الف ووما  المسوو قي ية 

ع ووى الم ازنووة السوون ية ل ي وود المووانح أ  ع ووى مصووادم  ي    قديمووه مر مووداً مي ووا المسوواعدة الووذ  سوو
 م يول أخوما يمكوح   مينهوا موح قيول المسوو      ايوا اواال  أخوما يمكوح  اديود مي وا المسوواعدة  
 لكنووه يكوو ح خاضوورا لاووم ط  أاكووا  ال يمكووح  قيووي   اقيقهووا ع ووى أنهووا ممكنووة إلووى اوود يريوود اووا 

سووييل المذووال قوود ياوودث ذلووم يالنسووية لمصوويد المسوواعدة ال ووا سووي    ار ووى – وواميخ إعووداد ال قميووم 
 قوووديمها عنوووود  اقيووو  مقيوووواس أداء ماوووودد  أ  أح المسووواعدة الطامئووووة ال ووووا سوووي    قووووديمها  كوووو ح 
خاضوورة لمي ووا المسوواعدة ال ووا  قوودمها  كوواال  أخووما   اووا هووذه الاوواال  ال يوو   اإلاصوواح عووح 

قد  ك ح هنام ااسة لممامسة الاكو  المهنوا ل قيوي   الميالا غيم المسا ية   اا يرض الااال 
مووا إذا كانوو    ييووة األاكووا   الاووم ط الهامووة ال ووا  اوودد أ   ووؤذم ع ووى الاصوو ل ع ووى المسوواعدة 

 الخامسية ممكنة إلى اد كييما
 

 إسحالم البضائع والخدمات  
ى شااكل بضااائع حيااث حخحااار المنشااأة اإلفصاااح عاان قيمااة المساااعدة الخارجيااة المسااحلمة علاا 1/10/21

وخدمات فإن عليها كذلك اإلفصاح فاي اإليضااحات حاول البياناات المالياة عان األسااس الاذي 
 حم بموجبه ححديد هذه القيمة.

 

مح هذا المريوام المناو ة ع وى أح  فصوح ياوكل منفصول اوا اإليضوااا   3/9/11 اس  الفقمة  9/91/33
يضووائ  أ  خوودما    سوو  مة ع ووى اووكلاوو ل الييانووا  الماليووة عووح قيمووة المسوواعدة الخامسيووة الم

مح هذا المريام أنه ايث  ك ح اإلاصوااا  ال وا  و   اوسيرها ماوم لة  9/2/28   ضح الفقمة 
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ضومح اإليضوااا  او ل الييانووا  الماليوة اإنهوا يااسوة ألح  كوو ح قاي وة ل فهو     يوا الخصووائص 
اإلاصووااا  اإنووه يط ووب الن عيووة األخووما ل مر  مووا  الماليووة   ايووث  خ ووام المناوو ة إسووماء هووذه 

اإلاصواح اووا اإليضووااا  اوو ل الييانووا  الماليووة عوح األسوواس الووذ  ينيوو  ع يووه القيمووة   سوو  يح 
هذه اإلاصااا  ل مس خدميح  ع ى سييل المذال   قيي  موا إذا كانو  القيموة ماوددة يوالمس   إلوى 

ا  الرالميوة أ  الما يوة  قيي  الموانح أ  أح القيموة الرادلوة ماوددة يوالمس   إلوى األسورام اوا األسو  
 أ  اسب  قيي  اإلدامة أ  ع ى أساس أخما

 

 إلغائهاإلفصاح عن الدين المعاد جدولحه أو 
يجااب علااى المنشااأة اإلفصاااح فااي اإليضاااحات حااول البيانااات الماليااة عاان دياان المساااعدة  1/10/23

 قة.الخارجية المعاد جدولحه أو إلغاؤه خالل الفقرة، مع أية أحكام وشروط ذات عال
 

يمكوووح ل مناووو ة ال وووا  روووانا موووح صووور ية اوووا خدموووة ديوووح مسووواعد ها الخامسيوووة أح  ط وووب إعوووادة  9/91/35
ال فووووا ض ياوووو ح أاكووووا   اووووم ط الووووديح أ  إليوووواء الووووديح   اإلاصوووواح عووووح مي ووووا ديووووح المسوووواعدة 
الخامسية المرواد سد ل وه أ  إليواؤه مو  أيوة أاكوا   اوم ط ذا  عالقوة سويي ه مسو خدما الييانوا  

الية إلى أح إعادة ال فا ض أ  اإللياء قد ادث   هذا مح ا نه أح ي ام مدخال ل قيوي  ال ضو  الم
 المالا ل منا ة  ال ييما  ايهاا

 

 اإلفصاح عن عدم اإلمحثال لألحكام والشروط الهامة
يجااب علااى المنشااأة اإلفصاااح فااي اإليضاااحات حااول البيانااات الماليااة عاان األحكااام والشااروط  1/10/25

إلحفاقيات قرض أو منحة المسااعدة الخارجياة أو الضامانات الحاي لام ياحم اإلمحثاال لهاا الهامة 
خااالل الفحاارة عناادما نجاام عاان عاادم اإلمحثااال إلغاااء المساااعدة أو أدى إلااى نشااوء الحاازام بإعااادة 
المساعدة الحي حم حقديمها في السااب ، ويجاب كاذلك اإلفصااح عان مبلاغ المسااعدة الخارجياة 

 دة.الملغاة أو المعا
 

 اوومل إ فاقيووا  المسوواعدة الخامسيووة عووادة األاكووا   الاووم ط ال ووا يسووب اإلم ذووال لهووا مووح أسوول  9/91/34
النسووواح المسووو مم إلمكانيوووة الاصووو ل ع وووى أمووو ال المسووواعدة   كوووذلم يروووض األاكوووا   الاوووم ط 

 اإلسمائيةا
 

عوود  اإلم ذووال ال ووا ل قووماء  اديوود اوواال   9/91/34سووب الفقوومة   وويح اإلاصووااا  المط  يووة يم   9/91/37
ل قيوي   أذم  ياكل عكسا ع ى األم ال لدع  الرم يا  المس قي ية ل منا ة  كما أنها  و ام مودخالً 

ما إذا كان  س    إعادة  اقي  اإلم ذوال لإل فاقيوة اوا المسو قيلا يايوذ كوذلم اإلاصواح عوح عود  
مط ووو ب )أنظوووم الفقووومة ال أنوووه غيوووم اإلم ذوووال لألاكوووا   الاوووم ط الهاموووة اوووا الاووواال  األخوووما  إ

 (ا3/9/82
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 واألحكام اإلنحقالية 1/10الجزء  نفاذحاريخ 
ماان معيااار المحاساابة الاادولي للقطاااع العااام سااارية  1/10/34إلااى  1/10/1حصاابح الفقاارات  9/91/38

أو بعااد  2009المفعااول للبيانااات الماليااة الساانوية الحااي حغطااي الفحاارات الحااي حباادأ فااي ا يناااير 
 ذلك.

 

ي حام اإلفصااح عنهاا حساب يطلب مان المنشاأت اإلفصااح عان األرقاام المقارناة للمباالغ الحا ال 9/91/31
إلاااى  1/10/1السااانة األولاااى مااان حطبيااا  الفقااارات فاااي  1/10/27إلاااى  1/10/1الفقااارات 

 من هذا المعيار. 1/10/34
 

 ال يطلااب ماان المنشااأت اإلفصاااح بشااكل مسااحقل فااي اإليضاااحات حااول البيانااات الماليااة عاان 9/91/21
ين لفحارة سانح 1/10/18لمساحوبة كماا هاو محادد فاي الفقارة رصيد المساعدة الخارجية غير ا
 من هذا المعيار. 1/10/34إلى  1/10/1من حاريخ أول حطبي  للفقرات 

 

فإنااه يجااب  1/10/30، 29 /1/10ألحكااام اإلنحقاليااة فااي الفقاارحين عناادما حطباا  المنشااأة ا 1/91/29
 ك.علها اإلفصاح عن أنها قامت بذل

 

مح هذا المريام قد ال  91/37إلى ا/ 9/91/9 لى مح  طيي  م ط يا  الفقما  اا السنة األ 9/91/23
ا الاال المر  ما  الالزمة ل مكينها مح   يية م ط ب اإلاصاح عح اي  ام لدا المنا ة 

 ما  إمكانية الاص ل ع ى هذه المر  ما   كما قد ال ي سد لديها المر  المر  ما  المقامنة  أ 
م المسا ية اسيما الالزمة ل مكينها مح اإلاصاح عح المصيد الخ اما ل مساعدة الخامسية غي

 ا98 /9/91  ط ب الفقمة 
 

مح م ط ب اإلاصاح عح المر  ما  المقامنة  مح هذا المريام إعفاءاً  9/5/94  ام الفقمة  9/91/22
المنا   قد  ين  األساس النقد   ل ف مة السايقة عند ال طيي  األ لا ل مريام   قد  ك ح يرض

اا مريام المااسية الد لا اا القطا  الرا  قيل  ردي ه ليامل الم ط يا  الم ر قة ياإلاصاح 
إلى  9/91/9خامسية كما ه  مادد اا الفقما  عح المر  ما  مح قيل مس  ما المساعدة ال

  ما  المقامنة إعفاءا مح م ط ب اإلاصاح عح المر 9/91/31ا   ام الفقمة 9/91/37
مح هذا  9/91/37إلى  9/91/9خامسية كما ه  مادد اا الفقما  الخاصة يالمساعدة ال

مح  إعفاءاً  9/91/21هذه الفقما   كما   ام الفقمة  المريام اا السنة األ لى مح  طيي 
 لمدة سن يح مح ال طيي  األ لا لهذه الفقمةا 9/91/98م ط ب  طيي  الفقمة 

 
أح  9/91/29 يا  هذا المريام   ط ب الفقمة إعال  المس خدميح يمدا اإلم ذال لم طلضماح   9/91/25

  ق   المنا   ال ا  س خد  هذه األاكا  اإلن قالية ياإلاصاح عح أنها قام  يذلما
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   1الملح  
 من المعيار األولمحطلبات الجزء  حوضيح

ام  اهوووو  ياوووومح مق طفوووواً مووووح ييوووواح هووووذا الم اوووو  هوووو  ليوووومض ال  ضوووويح اقووووط  ال ياووووكل سووووزءاً مووووح المريوووو
المقي ضووووا   الوووودارا   اإلاصووووااا  اووووا المالاظووووا  لاك مووووة كانوووو  قوووود   قوووو  قووووم ض  موووونح ضوووومح 

 اليوومض منووه المسوواعدة اووا   ضوويح مرنووى المروواييم مسوواعدا  خامسيووة خووالل الف ووما  الااليووة  السووايقةا 
  سواس النقوداألض الروا  يم سوب عح طمي  امح  طييقا هوا اوا إعوداد  عومض الييانوا  الماليوة ذا  اليوم 

   -:المااسيا
 ؛ ها السها  ال ا  س    المساعدا  الخامسيةما  حكومة (أ)
   ها السهة ال ا ال  س    المساعدا   سيطم ع ى اسايا ها الينكية حكوميةمنشأة  (ب)

 ؛  الخامسية

 المقي ضا  منا ة ممكزية ديم  يايث رمل يم سب نظا  "الاساب المنفمد"  حكوميةدائرة  (ج)
     ها السها  ال ا  س    المساعدا  الخامسيةا المدا عا  النقدية نياية عح الدائمة
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 حكومةال -أ(1الملح  )
 أالبيانات المالية الموحدة للحكومة 

 200× ديسمبر 31البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنحهية في 
 

 ......<1-200× ......>. .....<200×>.......مالحظة  
المقبوضات/  )ي الل مح  ادا  الرم ة(

)المدفوعات( 
الحي حسيطر 
 عليها المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

 

المقبوضات/ 
)المدفوعات( الحي 

حسيطر عليها 
 المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

 

     المقبوضات
     الضرائب

 - × - × ضميية الدخل
 - × - × مة المضااةضميية القي

 - × - × ضميية أمالم 
  - × - × الضمائب األخما

 × - × - 
     المنح والمعونات

 × × × × الد ليةال كاال  
 × × × × المنح  المر نا  األخما

 × × × × 
     القروض
 × × × × 2 القم ضح مالر ائد 

     
     المقبوضات الرأسمالية

 يالمنا   ال صمل محالر ائد 
  المردا  

× - × - 

     
     األنشطة الحجارية

المقي ضا  مح األناطة 
 ال سامية

× - × - 

 × × × × 5 المقبوضات األخرى

 × × × × مجموع المقبوضات
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 ......<1-200× >....... .....<200×مالحظة >....... 
المقبوضات/  )ي الل مح  ادا  الرم ة(

)المدفوعات( 
لحي حسيطر ا

 عليها المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

 

المقبوضات/ 
)المدفوعات( الحي 

حسيطر عليها 
 المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

 

     المدفوعات
     العمليات 

األس م  الم ا ب  مناا  
 الم ظفيح 

(×) (×) (×) (×) 

اإلمدادا   الين د القاي ة 
 س هالملإل

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) 
     الحواالت
 - (×) - (×) المنح

 - (×) - (×) األخما  مدا عا  الا اال
 (×) - (×) - 

     النفقات الرأسمالية
 (×) (×) (×) (×)  المردا   المنا   إنااءاماء/ 

 - (×) - (×) اماء األد ا  المالية
 (×) (×) (×) (×) 

     حسديد القروض والفوائد
 - (×) - (×)  القم ض سديد 

 - (×) - (×) مدا عا  الفائدة
 (×) - (×) - 

     
 (×) (×) (×) (×) 4                أخرىمدفوعات 

 (×) (×) (×) (×) مسم   المدا عا 
 - × - × )النقصاح( اا النقد /الزيادة

     
                 النقد في بداية السنة

  ينطب × *ال ينطب  × 3

 ينطب  × ال ينطب  × الزيادة / )النقصاح( اا النقد

 ينطب  × ال ينطب  × 3             النقد في نهاية السنة

 

                                                 

 .ال ينطي  * 
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  200×ديسمبر  31بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية للحكومة "س" للسنة المنحهية في 
 الموازنة المصاد  عليها على أساس النقد 

 ائف()حصنيف المدفوعات حسب الوظ
 

 )بآالف وحدات العملة( 
 الحدفقات النقدية الواردة

المبالغ 
 الفعلية*

الموازنة 
 النهائية

اإلخحالف: الموازنة  الموازنة األصلية
  النهائية والفعلية

 × × × × الضمائب 
     إ فاقيا  المر نة 
 × × × × ال كاال  الد لية 

 × × × × منح  مر نا  أخما 
   الر ائد: اق ماض

الر ائووووووووود: ال صوووووووووومل يالمصووووووووووان  
  المردا  

× 
× 

× 
× 

× 
× 

× 
× 

 × × × × النااطا  ال سامية 
 × × × × مقي ضا  أخما 

 × × × × اجمالي المقبوضات 
     الحدفقات النقدية الصادرة 

 (×) (×) (×) (×) الصاة 
 (×) (×) (×) (×) ال ر ي  

 (×) (×) (×) (×) النظا  الرا /السالمة 
 (×) (×) (×) (×) اية االس ماعية الام

 (×) (×) (×) (×) الداا  
 (×) (×) (×) (×) اإلسكاح  خدما  المس م  

الخوووووووووودما  ال مايهيووووووووووة  الذقاايووووووووووة 
  الدينية 

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) الاؤ ح اإلق صادية 
 (×) (×) (×) (×) أخما 

 (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات 
     

 × × × × في الحدفقات النقدية صا

                                                 
      ال س يا  النقدية   س يا  الطمل الذالثا  امل الميالا الفر ية كل مح  

     عم د "اإلخ اللااا" غيم مط  با  لكح يمكح أح يك ح مح المناسب  ضميح مقامنة ييح الم ازنة الفر ية  الم ازنة األص ية أ
 الم ازنة النهائيةا 
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 ي( إخحيار البيانات المالية اإلضافية )
 

اا اليياح الم اد ل مقي ضا   المام لةإضااية ل قدي   فاصيل عح الميالا قد ي   إعداد ييانا  مالية 
مئيسية أ  لإلاصاح عح ال األم المسم عا   اسب المدا عا  النقدية: مذاًل لإلاصاح عح المر  ما  

 ضميح  أيضاً ا  يمكح اإلق ماضأ  اليمامج المئيسية أ  ل قدي   فاصيل عح مصادم  ال ظائلا  نفق
 المقدمة اا الم ازنةا األعمدة ال ا  فصح عح الميالا 

  

 األموالحصنيف  حسببيان المقبوضات النقدية 
 

  ×200 ×200-1 
)ي الل مح  ادا   

 الرم ة(
المقبوضات الحي حسيطر 

 عليها المنشأة 
المقبوضات الحي حسيطر عليها 

 المنشأة
    المقبوضات

 × ×  األم ال الم ادة

 × ×  الخاصة األم ال

 × ×  ال سامية األم ال

 × ×  القم ض

 × ×  مجموع المقبوضات

    
 

 مححصالت اإلقحراض

 .....< 1-200× ااااااا> ........< 200× >........ مالحظة
مقبوضات ال )ي الل مح  ادا  الرم ة(

الحي النقدية 
حسيطر عليها 

 المنشأة

 

الناحجة عن 
مدفوعات من 
 أطراف ثالثة

المقبوضات الحي 
حسيطر عليها 

 المنشأة

الناحجة عن 
مدفوعات من 
 أطراف ثالثة

      اإلقحراضات
 - × - ×  سامية مؤسسة ما ية
 - × - ×  سامية مؤسسة خامسية

ين م ال نمية   كاال  إقماض 
 × × × × ماايهة

 × × × × 2             اإلقحراضاتمجموع 
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 ةمهام الحكومأنشطة/ حسب برامج/  مدفوعاتبيان 
 

       ......<×200 >....       ......<×200-1 >...... 

المدفوعات الحي  )ي الل مح  ادا  الرم ة(
حسيطر عليها 

 المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

المدفوعات الحي 
يطر عليها حس

 المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

     المدفوعات/ النفقات
     الحساب الحشغيلي

 × × × × الخدما  ال ر يمية
 × × × × الخدما  الصاية
 - × - × اس ماعاألمح  المخاء اإل

 - × - × الداا  
 × × × × النظا  الرا   السالمة

 × × × × س سما   الذقااة  الديحاإل
 - × - × ق صاديةالخدما  اإل

 × × × × أخما
 × × × × مجموع المدفوعات/ النفقات

     
     المدفوعات/ النفقات
     الحساب الرأسمالي
 × × × × الخدما  ال ر يمية
 × × × × الخدما  الصاية
 - × - × اس ماعاألمح  المخاء اإل

 - × - × الداا  
 × × × × النظا  الرا   السالمة

 × × × × س سما   الذقااة  الديحاإل
 × × × × أخما

 × × × × مجموع المدفوعات/ النفقات
مجموع الحسابات الحشغيلية 

 × × × × والرأسمالية
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 الحكومة بكافة مؤسساحها -منشأة القطاع العام
 

 البيانات الماليةب المرفقة مالحظاتال
 

 ةيسياسات المحاسبال. 1
 أساس اإلعداد

إعداد ال قاميم لقطا  الرا  الد لية اا ا المااسية مراييملألساس النقد  ل  اقاً    إعداد الييانا  المالية 
 االمااسيا  ساس النقداألالمالية يم سب 

 

 اخالل الف مة إ سا ية يسياسا  المااسيالقد     طيي    
 

 المنشأة المعدة للحقارير
 ا ض  الييانا  المالية المنا ة المردة ل  قاميم كما ه  ل ي د أا لاك مة ال طنية االييانا  المالية  خص 
  -(ا  ي ضمح ذلم:31××الرا   ال م يلقان ح ة اا ال امي  ذ  الص ة )مادد
 ؛  ال زاما  الاك مية الممكزية (9)
 ال سامية ال ا  ق   ا  سيطمة المنا ةا   الصنادي الاك مية  األعمال مؤسسا  (3)

 

قائمة ظهم ا   المسيطم ع يها خالل السنةا   سمي  المنع ى الم ادة  الييانا  المالية   ا مل
 ا المما  7ة المسيطم ع يها اا اإليضاح مق  يالمنا   الهام

 

 المدفوعات من أطراف ثالثة
ن يسة ل مدا عا  النقدية ال ا عنها   الخدما  ال ا ي   اماؤها نياية اليضائ  س فيد الاك مة كذلم مح 

ال  اكل المدا عا  ال ا  ؤديها   عح طمي  القم ض  المساهما ا  الف مةالذة خالل  ؤديها أطمال ذ
اا  عنهاأطمال ذالذة مدا عا  أ  مقي ضا  نقدية مح الاك مة  لكنها  فيد الاك مةا  ي   اإلاصاح 

ية اا اليياح الم اد ل مقي ضا   المدا عا  النقدية  الييانا  المال المدا عا  مح أطمال ذالذةعم د 
 األخماا 

 

 عملة إعداد الحقارير
 اعم ة إعداد ال قاميم ها )عم ة الي د أ(

 

 . النقد2
النقد الط ب     ا  ال دائ ا  ا مل النقد المرادلالط ب     ال دائ   ا ي ضمح النقد اا الصند   

س ذماما الين م   ع ى أمصدة اا  المرادل  قصيمة األسلا  اس   المالالاا أد ا   ا 
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 -نقد المام ل اا يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية الميالا ال الية:ي ضمح ال
 

 

 1-200× 200× )ي الل مح  ادا  الرم ة(
 × × النقد اا الصند    األمصدة اا الين م

 × × قصيمة األسل س ذماما اإل
 × × 
 

ال ا  ق صم ع ى  ××مح الرم ة ال ا  قدمة ال كالة الد لية  × ي ضمح المي ا المذك م أعاله  ادا  
 إنااء الينى ال ا ية ل طمقا ا 

 

  القروض. 3
المماذ ة  المؤسسا  ال سامية   كاال  اإلقماض  ال امدة مح الين م ال داقا  النقدية  القم ض  ضمح 

 غيم النقدية ال ا  قدمها أطمال ذالذةا  لا المس اقة ايما ي ر   يالمساعدا  الميا
 

 . المقبوضات األخرى4
 المقي ضا  األخما المس    اليماما   السزاءا   المقي ضا  الم ن عةا    ضمح

 

 . المدفوعات/ النفقات األخرى5
  المدا عا  الم ن عةا  ل دعا ا  ضمح المدا عا  األخما  ال  زيرا  المدا عة  ال س يا  القان نية 

 

 غير المسحوبة قحراضحسهيالت اإل. 1
 مسية الييم مسا ية(المساعدا  الخا 91أنظم المالاظة )
 

 1-200× 200× )ي الل مح  ادا  الرم ة(
   غير المسحوبة قحراضاإلحسهيالت الحركة في 
 × × ×9/9/1مسا ية اا غيم  إق ماض سهيال  
 × × إضااا قمض سهيل 

 × × المسم   الم  ام
 (×) (×) المي ا المسا ب

 (×) (×) إقفال/ إلياء ال سهيل
 (×) (×) 

   ×29/93/1غيم المسا ية اا  ق ماضإل سهيال  ا
 

 1-200× 200× )ي الل مح  ادا  الرم ة( 
   غير المسحوبة قحراضاإلحسهيالت 

 × × اإلق يمية ال نميةين م 
 × × غيم المسا ية ق ماض سهيال  اإلمسم   
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 . المنشآت الهامة المسيطر عليها7
 خحصاصاإل المنشأة

 × المنا ة أ

 × المنا ة ب

 × لمنا ة جا
 × المنا ة د

 

 عحماد. حاريخ اإل8
ادالي   زيم مالية  YYمح قيل السيد  9+  311×  الاهم  ××اا  لنامهاليياح المالا  إع ماد   

 

. الموازنة األصلية والموازنة النهائية المصاد  عليها ومقارنة بين المبالغ الفعلية 9
 والمبالغ المقدرة 

 

د  ع يهوا ع وى األسواس المااسويا نفسوه )األسواس النقود (   أسواس ال صونيل    صياغة الم ازنوة المصوا
(  ذلوم يالنسوية ل ييانوا  الماليوةا كموا أنهوا 311×ديسوميم  29إلى  311×ينايم  9ذا ه  ل ف مة ذا ها )مح 

( أعوووالها لقووود  مووو  7هوووذه م ضووواة اوووا المالاظوووة ) - اووومل المناووو   ذا هوووا مذووول الييووواح الموووالا الم اووود
ع ى الم ازنة األصو ية  او  إسوماء  اوميرا اوا ) واميخ(  كموا أقوم  مخصصوا  إضوااية يمي وا المصادقة 

لم اسهة الك امث عيم إسماء  اميرا )ي اميخ( يسيب الهزة األمضية اا المنطقة الاومالية )ي واميخ(ا  ×××
روووة إح أهووودال  سياسوووا  الم ازنوووة األصووو ية  المماسروووا  الالاقوووة م ضووواة ياوووكل أكيوووم اوووا  قميوووم مماس

 الرم يا   ن يسة الم ازنة يالمقامنة م  الييانا  الماليةا 
 

او   الم ازنوة األصو ية( ألعموال  %34) %94كان  زيادة المصاميل الفر ية عح الم ازنة النهائية ينسوية 
الصاة نا سة عح المصاميل الزائدة عح المس  ا المصاد  ع يه مح قيل اإلسماءا  ال اوميرية موح أسول 

 األمضيةا  ل  يكح هنام أ  ام قا  هامة أخماا  م اسهة الهزة
 

 مخحلف عند إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس 9المالحظة البديلة 
 

الموازنة األصلية والموازنة النهائية المصاد  عليها ومقارنة بين المبالغ الفعلية  .9
 والمبالغ المقدرة 

مروووودل اسووووب ال صوووونيل الوووو ظيفاا   يطووووا الم ازنووووة  يوووو   المصووووادقة ع ووووى الم ازنووووة ع ووووى أسوووواس نقوووود 
    اووومل سميووو  المناووو   311×ديسوووميم  29إلوووى  311×ينوووايم  9المصووواد  ع يهوووا الف ووومة الماليوووة موووح 

 هوذه ماوددة اوا  –ضمح القطا  الاك ما الرا ا  يامل القطا  الاك ما الرا  سميو  الود ائم الاك ميوة 
 أعالها  7المالاظة 
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ى الم ازنووة األصوو ية  اوو  إسووماء  اووميرا )ي وواميخ(   مخصصووا  إضووااية يمي ووا  قوود  موو  المصووادقة ع وو
لم اسهة الكامذة اا المنطقة الامالية )ي واميخ(ا إح أهودال  سياسوا  الم ازنوة األصو ية  المماسروا   ×××

 ا  الالاقة م ضاة ياكل أكيم اا  قميم مماسرة الرم يا   ن يسة الم ازنة يالمقامنة م  الييانا  المالية
 

او   الم ازنوة األصو ية( ألعموال  %34) %94كان  زيادة المصاميل الفر ية عح الم ازنة النهائية ينسوية 
الصاة يسيب المصواميل او   المسو  ا المصواد  ع يوه موح قيول اإلسوماءا  ال اوميرية موح أسول م اسهوة 

 ع يها  الميالا الفر يةا الهزة األمضيةا  ليس  هنام ام قا  هامة أخما ييح الم ازنة النهائية المصاد  
 

إح الم ازنووووة  األسووووس المااسوووويية مخ  فووووةا اقوووود  وووو  إعووووداد الييانووووا  الماليووووة ل اك مووووة ع ووووى أسوووواس نقوووود  
يإسوو رمال ال صوونيل المينووا ع ووى طييرووة المصوواميل اووا ييوواح األداء المووالاا  الييانووا  الماليووة عيووامة عووح 

ها مؤسسا  األعموال الاك ميوة ل ف ومة الماليوة موح ييانا  م ادة  امل سمي  المنا   المسيطم ع يها  من
ا   مووو  المصوووادقة ع ووى الم ازنوووة ع وووى أسوواس النقووود  المرووودل 31××ديسووميم  29إلوووى  31××ينووايم  9

يال صونيل الوو ظيفا    راموول اقوط موو  القطووا  الاكو ما الرووا  الووذ  يسو ذنا مؤسسووا  األعمووال الاك ميووة 
 غيم الس قيةا  يرض المنا    النااطا  الاك مية األخما 

                
     رديل الميالا اا يياح المقي ضا   المدا عا  النقدية ل  ناسب مو  األسواس النقود  المرودل  الوذ   و  
إعوووادة  صووونيفه يال صووونيل الووو ظيفا ليكووو ح ع وووى نفوووس األسووواس مذووول الم ازنوووة النهائيوووة المصووواد  ع يهووواا 

لميالا اوا ييواح المقي ضوا   المودا عا  ل فم قوا  الزمنيوة  ياإلضااة لذلم  اقد    عمل ال رديال  ع ى ا
المم يطووووة يال خصيصوووووا  المسووووو ممة  الفم قوووووا  اوووووا المناووووو   الميطووووواة )مؤسسوووووا  األعموووووال الاك ميوووووة 
 المنا   األخما( لكا  ريم عح الميالا الفر ية ع ى أساس قايل ل مقامنة م  الم ازنوة النهائيوة المصواد  

 ع يهاا 
 

قة ييح ال وداقا  الو امدة  الصوادمة الفر يوة كموا  ظهوم اوا ييواح المقامنوة يويح الميوالا المقودمة  ايما ي ا مطاي
 الميوووالا الفر يوووة  ميوووالا المقي ضوووا  النقديوووة الك يوووة  ميوووالا المووودا عا  النقديوووة الك يوووة الووو امدة اوووا ييووواح 

 ا  31××ديسميم  29المقي ضا   المدا عا  النقدية ل سنة المن هية اا 



الية يم سب األساس النقد  المااسياإعداد ال قاميم الم  

 

 )الم ا ( أساس النقد  9491 

 

 

 مجموع الحدفقات الصادرة ع الحدفقات الواردةمجمو  
الميالا الفر ية ع ى أساس قايل ل مقامنة كما 
ها مرم ضة اا يياح مقامنة الميالا المقدمة 

  الفر ية

 
× 

 
× 

 × × اإلخ الاا  اا األساس
 ااا ااا اإلخ الاا  اا ال  قي 
 × × اإلخ الاا  اا المنا ة

  × مسم   المقي ضا  النقدية 
 ×  مسم   المدا عا  النقدية 

 

يوووو    اضوووويم الييانووووا  الماليووووة  مسوووو ندا  الم ازنووووة لوووونفس الف وووومة  إال أح هنووووام اخوووو الل ع ووووى مسوووو  ا 
المنا  ؛ إذ ي    اضيم الم ازنة ل قطا  الرا  ل اك مة    اود الييانوا  الماليوة سميو  المناو   الخاضورة 

س  ا األساس؛ إذ ي    اضيم الم ازنة ع وى األسواس  ا  سيطمة الاك مةا  هنام اخ الل أيضًا ع ى م
 النقد   الييانا  المالية ع ى أساس النقد المردلا 

 

  يمكح  ض  هذه المطايقة اا م ح يياح مقامنة الم ازنة  الميالا الفر ية أ  كإاصاح اا المالاظا ا 
 

   الخارجية المساعداتا 91
 الدفعات المقدمة من طرف ثالث

 

ال وووا  قووود  موووح طووومل ذالوووث هوووا داروووا  يقووو   يهوووا طووومل ذالوووث لووويس طماوووًا اوووا المناووو ة سميووو  الووودارا  
 اإلق صاديةا

 

 المساعدة الخارجية
 ووو    قوووا المسووواعدة الخامسيوووة ع وووى اوووكل قوووم ض  مووونح موووح  كووواال  ماناوووة م روووددة أ  ذنائيوووة األطووومال 

ي   عومض الميوالا ال اليوة يم سب إ فاقيا   نص ع ى األهدال ال ا مح أس ها ي    قدي    م المساعدا ا 
 يرم ة اإليالل ل منا ةا 



 إعداد ال قاميم المالية يم سب األساس النقد  المااسيا

   9431 )الم ا ( أساس النقد

  
 X2000 

 المجموع 
1-X200   

 المجموع
   صنادي  اإلقراض

 × × ال كاال  م رددة األطمال

 × × ال كاال  ذنائية األطمال

 × × المسم  

   صنادي  المنح
 × × ال كاال  م رددة األطمال

 × × ال كاال  ذنائية األطمال

 × × المسم  

 × × مجموع المساعدات الخارجية

 

 عدم اإللحزام باألحكام والشروط األساسية والدين المعاد جدولحه والدين المشطوب
 

ل  ياصل ا ى ال اظة أ  االة مح عد  اإلل زا  ياألاكا   الام ط ن ج عنهوا إليواء لقوم ض المسواعدا  
 الخامسيةا 

 

قوود ألييوو  خووالل ا وومة إعووداد ال قوواميم   X ووة الما يووة  كانوو  موونح المسوواعدا  الخامسيووة مووح  اوودا  الرم
 ساء هذا اإللياء ن يسوة ل مياليوة اوا  قوديم  ك فوة ماوامي   نميوة ماوددة  يال والا إنفوا  مي وا أقول موح ذلوم 

 المخصص مح المنا ة الماناةا 
 

 المساعدات الخارجية غير المسحوبة
 فاقيوة م زموة   ر و  إيم هوا الميوالا الماوددة اوا قم ض  منح المساعدا  الخامسية اا  اميخ إعداد ال قوام 

ي م يوول الماووامي  طووو م ال نميووة  ياووومط  اقيوو  الاوووم ط ال ووا غاليووًا موووا   اقوو    موووح الم  قوو  أح يسووو مم 
 المام   ا ى إنهائها 

 

 القروض 
X200 

 المنح
X200 

 القروض
X-1200 

 المنح
X-1200 

 × × × × مصيد اإلقفال يرم ة اإليالل

  

اكووا   الاووم ط الس هميووة ال ووا  اوودد أ   ووؤذم ال صوو ل إلووى مي ووا المسوواعدة المسووا ية يإنسوواز   ووم يط األ
)ع وووى المناووو ة أح  اووودد  األهووودال اإلناوووائية الماوووددة ال اليوووة ل طووو يم الينيوووة ال ا يوووة الصووواية  ال ر يميوووة:

 األهدال اإلناائية المهمة(     
 



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي

 (ب1أساس النقد )الملحق  1251 

 
 

 المنشأة الحكومية أب -ب(1الملحق )
 )تسيطر هذه المنشأة على حسابها البنكي وتستفيد كذلك من المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة(

 

 022× ديسمبر  11البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 <....... 1-022×>.......  ......< 022×>.......    مالحظة
المقبوضات/ )المدفوعات(  )بآالف من وحدات العملة(

 التي تسيطر عليها المنشأة
المدفوعات من 

منشآت حكومية 
 أخرى

المدفوعات من أطراف 
 ثالثة خارجية 

المقبوضات/ 
)المدفوعات( التي 

 تسيطر عليها المنشأة

المدفوعات من منشآت 
 حكومية أخرى

المدفوعات من أطراف 
 ثالثة خارجية 

       بوضاتالمق
الحصص/ التخصيصات 

 المعتمدة
× × - × × - 

 - - × - - × المقبوضات األخرى

 × - - × - - المنح/ المعونات
 × × × × × × مجموع المقبوضات

       الدفعات

 - - (×) - - (×) األجور والرواتب ومنافع العمال
 - (×) (×) - (×) (×) اإليجارات

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) النفقات الرأسمالية
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) 3الحواالت                      

 



التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبيإعداد   

 

   1255 (ب1أساس النقد )الملحق

 

 

 

 .......< 1-022×>.......  ......< 022×>.......  مالحظة  
المقبوضات/ )المدفوعات(  )بآالف من وحدات العملة(

 التي تسيطر عليها المنشأة
المدفوعات من 

منشآت حكومية 
 أخرى

أطراف المدفوعات من 
 ثالثة خارجية 

المقبوضات/ 
)المدفوعات( التي 

 تسيطر عليها المنشأة

المدفوعات من منشآت 
 حكومية أخرى

المدفوعات من أطراف 
 ثالثة خارجية 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) مجموع المدفوعات
 × (×) × (×) × × زيادة/ )نقصان( في النقد

       
 ال ينطبق ال ينطبق × ال ينطبق *ال ينطبق × 5       النقد في بداية السنة   

 ال ينطبق ال ينطبق × ال ينطبق ال ينطبق × زيادة/ )نقصان( في النقد

 ال ينطبق ال ينطبق × ال ينطبق ال ينطبق ×  5          النقد في نهاية السنة

 

                                                 

 .ال ينطبق * 



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي
 

 (ب1)الملحق أساس النقد  1253 

 ختياري(إالبيانات المالية اإلضافية )
مددً ل لصفصددا  عددن معلومددات الموامنددة حسددب مجموعددات التمويددل الرطيسددية إأا أمرددن تطبيددق ألدد  أو لعددر  النفقددات حسددب  قددد يددتد إعددداد البيانددات الماليددة اإلضددافية

 الوظاطف الرطيسية. فيما يلي مًال على بيان معين حسب المهاد: 
 بيان مدفوعات حسب الوظائف

 

 

 

 .......< 1-022×>.......  ........< 022×>.......  مالحظة  
المدفوعات التي  وحدات العملة( )بآالف من

تسيطر عليها 
 المنشأة

المدفوعات من 
منشآت حكومية 

 أخرى

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

 خارجية

المدفوعات التي 
تسيطر عليها 

 المنشأة

المدفوعات من 
منشآت 

 حكومية أخرى

المدفوعات من أطراف 
 ثالثة خارجية

       المدفوعات/ النفقات
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) 1البرنامج 
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) 5البرنامج 
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) 3البرنامج 
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) 4البرنامج 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) مدفوعات/ نفقات أخرى
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات/ النفقات



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي

 

 1251 (ب1)الملحق أساس النقد

 المنشأة الحكومية أب
 المالحظات المرفقة بالبيانات المالية

 . السياسات المحاسبية1
 أساس اإلعداد

إعداد التقارير لألساس النقدي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  تم إعداد البيانات المالية 
 المالية بموجب أساس النقد المحاسبي.

 
 خالل الفترة. إتساقسبية بوقد تم تطبيق السياسات المحا

 
 المنشأة المعدة للتقارير

تخص البيانات المالية منشأة القطاع العام )المنِشأة الحكومية أب(. وتضم البيانات المالية المنشأة المعدة 
(. ويتضمن ذلك 52××للتقارير كما هي محددة في التشريع ذي الصلة )قانون األموال العامة العام 

ب لسيطرة الحكومة  أب ومنشآتها المسيطر عليها. وتخضع المنشأة الحكومية أالمنشأة الحكومية 
 الوطنية للبلد أ. 

 
الخدمات لألفرع. وتسيطر المنشأة على  [حدد نوع]إن النشاط الرئيسي للمنشأة الحكومية أب هو تقديم 

 بنكية. حسابها البنكي. ويتم إيداع التخصيصات والمقبوضات النقدية األخرى في حساباتها ال
 

 المدفوعات من المنشآت الحكومية األخرى
تستفيد المنشأة من المدفوعات التي تؤديها المنشأة المسيطرة )الحكومة أ( والمنشآت الحكومية األخرى 

 نيابة عنها. 
 

 المدفوعات من أطراف خارجية ثالثة
ت خارج المنشأة من المدفوعات التي تؤديها أطراف خارجية ثالثة )منشآ أيضا  تستفيد المنشأة 

ية( مقابل البضائع والخدمات. وال تشكل هذه المدفوعات مدفوعات أو مقبوضات نقدية للمنشأة قتصاداإل
في بيان  المدفوعات من أطراف خارجية ثالثةولكنها تفيد المنشأة. ويتم اإلفصاح عنها في عمود 

 المقبوضات والمدفوعات النقدية وفي البيانات المالية األخرى. 
 

 لة إعداد التقاريرعم
 إن عملة إعداد التقارير هي )عملة البلد أ(.

 

 النقد. 2
يتضمن النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب ومعادالت النقد. تشتمل الودائع تحت الطلب ومعادالت 

ستثمارات في أدوات سوق المال قصيرة األجل.   النقد على أرصدة في البنوك وا 
 

ة للمنشأة في حسابها البنكي والخاص والذي تسيطر عليه المنشأة. ويتم يتم إيداع المبالغ المخصص
 الحصول على جميع القروض عن طريق منشأة تمويل مركزية. 

 
األموال التجارية التي تسيطر عليها المنشأة. ويتم  يتم إيداع المقبوضات من عمليات التبادل في حسابات

 نة. تحويلها إلى اإليرادات الموحدة في نهاية الس
 



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي

 (ب1)الملحق دأساس النق  1252 

 يتضمن النقد المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية: 
 

 1-222× 222 × )بآالف من وحدات العملة(
 × × النقد في الصندوق واألرصدة في البنوك

 × × اإلستثمارات قصيرة األجل
 × × 
 

 . الحواالت3
 لتكليف تشغيلي وتفويض من المنشأة.  وفقا  يتم تحويل المبالغ إلى المستلمين المؤهلين 

 

 . المنشآت الهامة المسيطر عليها4
 

 ختاا اإل المنشأة
 × المنشأة أ

 × المنشأة ب
 

 . تاريخ اإلعتماد2
 ×××××، وزير YYمن قبل السيد  1+  522×الشهر  ××تم إعتماد البيانات المالية إلصدارها في 

 للمنشأة أب. 



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي

 

 1251 ج(1)الملحق أساس النقد

 ة أجالدائرة الحكومي -ج1الملحق 
ال تسيطر المنشأة على المبالغ المخااة  -)تدير الحكومة نظامًا مركزيًا للحساب المنفرد

 ها(ستخدامإل
 

 222× ديسمبر 31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 .....< 1-222×>.....  .......< 222×>......   مالحظة

)بآالف من وحدات 
 العملة(

نة/ حساب الخزي
حساب سيطرة 

 منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

 خارجية

حساب الخزينة/ 
 حساب سيطرة منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

 خارجية
     المقبوضات
 5التوزيعات/

 التخصيصات المعتمدة 
× - × - 

 - × - × المقبوضات األخرى
 × - × - المعونات

 × × × × مجموع المقبوضات
     

     تالمدفوعا
األجور والرواتب ومنافع 

 الموظفين

( ×) - ( ×) - 

 - (× ) - (× ) اإليجارات
 (× ) (× ) (× ) (× ) النفقات الرأسمالية

 (× ) (× ) (× ) (× )  3الحواالت             
 (×) (×) (×) (×) مجموع المدفوعات



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي

 ج(1)الملحق أساس النقد  1251 

 ي(إختيار البيانات المالية اإلضافية )

لية إضافية، على سبيل المثال لإلفصاح عن معلومات الموازنة حسب مجموعات قد يتم إعداد بيانات ما
التمويل الرئيسية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسب الوظائف الرئيسية. فيما يلي مثال على 

 بيان معين حسب الوظائف: 
 

 .....< 1-222×>.....  .....< 222×>.....  مالحظة
)بآالف من وحدات 

 (العملة
حساب الخزينة/ 
حساب سيطرة 

 منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

 خارجية

حساب الخزينة/ 
حساب سيطرة 

 منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

 خارجية
     المدفوعات
 × × × × 1البرنامج 
 × × × × 5البرنامج 
 × × × × 3البرنامج 
 × × × × 1البرنامج 

 × × × × مدفوعات أخرى
 × × × × دفوعاتإجمالي الم



 إعداد التقارير المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي

 

 1251 ج(1)الملحق أساس النقد

  أج الدائرة الحكومية
 

 البيانات المالية ب المرفقة مالحظاتال
 

 السياسات المحاسبية  .1
 

  أساس اإلعداد
إعداد التقارير لألساس النقدي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  البيانات المالية  تم إعداد

 .المحاسبي يساس النقداألالمالية بموجب 
 

 خالل الفترة. إتساقوقد تم تطبيق السياسات المحاسبية ب
 

 تقاريرلل المعدة المنشأة
 

 المنشأةالبيانات المالية  وتضم. ج أ الدائرة الحكوميةعام: القطاع ما في المنشأة المالية البيانات تخص 
الدائرة  شمل ذلكيو (. 52××)قانون التمويل العام  ذي الصلةمحدد في التشريع  لتقارير كما هول المعدة

 ج لسيطرة الحكومة الوطنية للبلد أ.  وتخضع الدائرة الحكومية أ. ج أ الحكومية
 

 .لألفرعج في تقديم الخدمات  للدائرة الحكومية أيتمثل النشاط الرئيسي 
 

خزينة مسؤولة عن الحكومة  في حين تكون. الخاص ج حسابها المصرفي ال تدير الدائرة الحكومية أ
يتم اإلفصاح عن و ر النفقات النقدية التي تتكبدها جميع الدوائر خالل السنة المالية. مركزية تدي

المقبوضات في عمود حساب الخزينة في بيان  الدائرةهذا الحساب فيما يخص  منالتي تتم مدفوعات ال
 وبيانات مالية أخرى.  والمدفوعات النقدية

 

 ةخارجي ةف ثالثاطر أ منالمدفوعات 
مدفوعات نقدية يتم شرائها بالنيابة عنها نتيجة ج من البضائع والخدمات التي  الحكومية أ تستفيد الدائرة

 تؤديهاال تشكل المدفوعات التي و . التقرير فترةأطراف ثالثة تعتبر خارجية بالنسبة للحكومة خالل  تؤديها
م اإلفصاح عن هذه يتو  للدائرة ولكنها تعود عليها بالنفع. مدفوعات نقدية وأمقبوضات أطراف ثالثة 

 المقبوضات والمدفوعات النقدية في بيانثالثة خارجية  أطراف منالمدفوعات عمود المدفوعات في 
 وبيانات مالية أخرى.

 

 عملة إعداد التقرير
 البلد أ(.عملة إعداد التقرير هي )عملة إن 

 

  التخاياات .2
الخزينة. ال  مكتبديره ياب مركزي ج من خالل حسبالغ المخصصة للدائرة الحكومية أتتم إدارة الم

نما  على هذه المبالغج  الدائرة أ تسيطر نيابة عن الدائرة بال مدير الحساب المركزي يتم إنفاقها من قبلوا 
تم يالمبلغ الذي  ويكون. القروضجميع  ةمركزيتتولى منشأة تمويل و وتفويض مناسبين.  لدى تقديم توثيق

نفقه يهو المبلغ الذي  المقبوضات والمدفوعات النقديةبيان  في تخصيصات كتوزيعات/ اإلبالغ عنه
 ."(إنفاقه"الذي تم ج )المبلغ  الخزينة لصالح الدائرة أ مكتب
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  الحواالت .3

 .للدائرة أج وسلطاتهاتشغيلي اللتكليف ل وفقا  المؤهلين  المستلمينيتم تحويل المبالغ إلى 
 

  عتماداإلتاريخ  .4

للدائرة  ×××××، وزير YYمن قبل السيد  1+  522×الشهر  ××ية في البيانات المال إعتمادتم 
 الحكومية أج. 
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 المحبذةاإلفااحات اإلضافية الثاني:  الجزء
 

إلعداد التقارير  المحبذةوهو يوضح اإلفصاحات اإلضافية  ،من المعيار إلزاميا   ال يعتبر هذا الجزء
ح متطلبات إعداد ل من هذا المعيار الذي يوضاألو  مع الجزء قراءتهيجب و  .بموجب األساس النقدي

بالخط  المبينة ،اإلفصاحات الموصى بها أن تُقرأ وينبغيالمحاسبي.  ياس النقدساألالتقارير بموجب 
 من المعيار المكتوبة بخط عادي. في هذا الجزء التفسيراتفقرات ضمن سياق  ،المائل
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 اسبيالمح يساس النقداألداد التقارير المالية بموجب إع
 المحبذة: اإلفااحات اإلضافية الجزء الثاني

 

 المحبذةاإلفااحات اإلضافية    5/1
 

 تعريفات
 -:لها لمعاني المحددةل وفقا  المعيار من  م المصطلحات التالية في هذا الجزءتستخد 5/1/1
 

بالعمليات  عترافبموجبه اإل يتم هو أساس محاسبي (Accrual basis) ستحقاقاإل ساسأ
)وليس فقط عندما يقبض أو يدفع النقد أو أشباه  عترافاإل ث األخرى عند وقوعهاواألحدا
عترف بها في ل المعامالت واألحداث في السجالت المحاسبية ويُ يتسج ، يتملذلك. النقد(

 أساسبها بموجب  عترافالعناصر التي يتم اإلو بها.  التي ترتبطالبيانات المالية للفترات الزمنية 
 والمصاريف. اتحقوق الملكية واإليراد وصافي األصول/ لتزاماتواإلاألصول هي  ستحقاقاإل
 

أن يتدفق يتوقع منشأة ما نتيجة أحداث سابقة و موارد تسيطر عليها هي  (Assets) األصول
 .المنشأةإلى خدمات مستقبلية أو  يةإقتصادمنافع  منها

 
صاريف األخرى التي تتكبدها الفائدة والمعبارة عن  (Borrowing costs) قتراضتكاليف اإل

  األموال. إقتراضفيما يتعلق ب المنشأة
 

 تاريخ إعداد التقرير. سعر الصرف الفوري فيهو   (Closing rate) سعر اإلقفال
 

المستقبلية  يةقتصادالمنافع اإلهي  (Distributions to owners) يعات على المالكينالتوز 
على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كعائد  المنشأةوزعها التي تالخدمات المستقبلية المتوقعة أو 

 .ستثمارلإل كعائد منأو  ستثمارعلى اإل
 

متوقعة المستقبلية الخدمات الأو  يةقتصادفي المنافع اإل إنخفاض هو (Expenses) المصاريف
ؤدي ي لتزاماتلإللألصول أو تكبد  إستهالكشكل تدفقات صادرة أو  على المالية فترةالخالل 
تلك المرتبطة بالتوزيعات على  بإستثناء ،حقوق الملكية في صافي األصول/ إنخفاضإلى 

 لمالكين. ا
 

هي )ألغراض هذا المعيار( التدفقات النقدية  (Extraordinary items) البنود غير العادية
بشكل واضح عن األنشطة العادية للمنشأة، والتي من  تختلف عملياتالتي تنشأ من أحداث أو 

 . المنشأةر المتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم وال تخضع لسيطرة أو تأثير غي
 

 -أي أصل يكون على شكل: هو( financial asset) المالي األصل
 نقد؛ (أ)

 نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛ إستالمحق تعاقدي ب (ب)

تبادل أدوات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون بحق تعاقدي  (ج)
 واتية؛ أوم

 أداة حق ملكية لمنشأة أخرى.  (د)
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عن أحداث سابقة، والتي الحالية للمنشأة التي تنجم  لتزاماتهي اإل(  Liabilities)لتزاماتاإل
أو  يةإقتصادمنافع  يتمثل فيللموارد  المنشأةتؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من  يُتوقع أن
 .مستقبلية متوقعة خدمات

 
كجزء من تقديم  المنشأةتقوم بها  أنشطة أيةهي  (y activitiesOrdinar)األنشطة العادية

 تقومذات العالقة التي  األنشطةتلك العادية  األنشطةوتشمل  .التجارية أنشطتها أوخدماتها 
 .لهذه األنشطة أو بشكل عرضي لها أو ناتجة عنها بعمل ما تعزيزا   المنشأةفيها 

 
الخدمات المستقبلية أو  يةقتصادد من المنافع اإلإجمالي التدفق الوار  (Revenue)اإليرادات
التدفقات الواردة إلى زيادة في صافي  تلكعندما تؤدي  الفترة المالية وذلكخالل  المتوقعة
 . المساهمات من المالكينالناجمة عن الزيادات  بإستثناءحقوق الملكية،  األصول/

 
بالمعاني  الجزءفي هذا ن هذا المعيار األول م التي تم تعريفها في الجزء تُستخدم المصطلحات

 التي وردت لها.
 

 الخدمات المستقبلية المتوتقعةالمستقبلية أو  يةتقتاادالمنافع اإل
فاألصول التي  .تحقيق أهدافهالللمنشآت وسائل  ،أخرى ومواردذلك النقد  بما في ،األصول تقدم  5/1/5

صافي تدفقات نقدية  تولدولكنها ال  أةالمنشهداف أل وفقا  ُتستخدم لتقديم البضائع والخدمات 
"، أما األصول خدمات مستقبلية متوقعة" تمثلواردة بشكل مباشر توصف غالبا  على أنها 

 يةإقتصادتمثل "منافع صافي تدفقات نقدية واردة توصف عادة على أنها  لتوليدالمستخدمة 
هذا ستخدم ي ،لها يقا  تحقكافة األغراض التي يمكن أن تستخدم األصول  ولجمع مستقبلية".
لبيان  الخدمات المستقبلية المتوقعة"المستقبلية أو  يةقتصادمصطلح "المنافع اإلالمعيار 

 الخصائص األساسية لألصول.
 

 يةستمرار اإل
عن إعداد البيانات المالية  المسئولونأولئك يتم تشجيع  ،عند إعداد البيانات المالية لمنشأة ما  5/1/3

عن إعداد  المسئولين يكون لدىعندما و . يةستمرار على اإل المنشأةقدرة لعلى إجراء تقييم 
مرتبطة باألحداث أو الظروف حول قدرة مادية شكوك عند إجرائهم للتقييم،  المالية، البيانات
 .تلك الشكوكاإلفصاح عن فإنه يُستحسن  ية،ستمرار اإلعلى  المنشأة

 

وليس  المنفردةرتبط في المقام األول بالمنشآت ي ستستمر المنشأةإن تحديد ما إذا كانت   5/1/1
فإن  ستستمر، المنشأةتقييم ما إذا كانت  وعند المنفردة،بالنسبة للمنشآت و . بالحكومة ككل

 -لين عن إعداد البيانات المالية:المسؤو 
 التي المنظورلمستقبل لجميع المعلومات المتوفرة  عتباريأخذوا بعين اإلسيلزمهم أن  (أ)

على  إقرارمن تاريخ اثني عشر شهرا  فترة  ،قتصر بالضرورة علىتلن ولكن  ،شملست
 و البيانات المالية؛

من العوامل المحيطة باألداء الحالي  واسعة إلى مجموعة لتفافعليهم اإل يكون لزاما  قد  (ب)
ات وتقدير  ،وعمليات إعادة الهيكلة المحتملة والمعلنة للوحدات التنظيمية ،والمتوقع
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حتمو لمقبوضات ا للتمويل البديل والمصادر المحتملة  ،متواصلالحكومي التمويل ال يةالا 
 . ستستمر في أعمالها المنشأةأن ب ستنتاجاإل أن يكون من المناسب قبل

 

كما السيولة والمالءة ب المتعلقة ية الشائعةستمرار اإلات إختبار فيها  حاالت تبدوقد تكون هناك  5/1/2
هي  المنشأةأن  إلى عوامل أخرى تشيرولكن  ،مواتيةير منشآت األعمال غ يتم تطبيقها على

 -على سبيل المثال: ،ستمرارقادرة على اإلرغم ذلك 
 الضرائب الرسوم أو فرض صالحية قد تمّكن ،ستستمرلدى تقييم ما إذا كانت الحكومة  (أ)

مستمرة رغم أن مدفوعاتها النقدية قد تفوق  هي منشآتبعض المنشآت  إعتبارمن 
 و ؛طويلة لفتراتنقدية مقبوضاتها ال

 التقاريرإعداد فترة معينة من  عن تقييم لتدفقاتها النقدية يشير قد ،المفردةبالنسبة للمنشأة  (ب)
تمويل لسنوات عدة  إتفاقياتولكن قد يكون هناك  ،لن تستمر في أعمالها المنشأةأن إلى 
 . المنشأة عمل إستمرارتضمن مع الحكومة  مبرمة

           

 العادية البنود غير
عن طبيعة وحجم كل بند غير عادي.  منفصلعلى أن تفصح بشكل  المنشأةيتم تشجيع   5/1/1

بيانات مالية  أو في ان المقبوضات والمدفوعات النقديةيفي متن ب اإلفصاح يجرييمكن أن و 
 البيانات المالية. ب المرفقة مالحظاتال أخرى أو في

 

األنشطة  عن تختلف عن أحداث أو معامالت أنها تنشأقة تتميز البنود غير العادية بحقي  5/1/1
من غير المتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم وال تخضع لسيطرة أو تأثير العادية للمنشأة، و 

ستثنائيو فإن البنود غير العادية نادرة . وعليه، المنشأة  .ولكنها مادية ةا 
 

 عن األنشطة العادية  اإلختالف
من بشكل واضح عن األنشطة العادية للمنشأة  ما تختلف عمليةحدث أو كان  ذاما إ تحديد يتم  5/1/1

من  وليس عادة بتنفيذها المنشأة تقومفيما يتعلق باألنشطة التي  العمليةأو طبيعة الحدث  خالل
 ةغير عاديما  عمليةقد يكون حدث أو . األحداث وفقه أن تجريالتكرار الذي ُيتوقع  خالل

بالنسبة لمنشأة أخرى إال أنها قد ال تكون كذلك  نة أو مستوى  حكومي معينبالنسبة لمنشأة معي
ات بين األنشطة العادية الخاصة بكل منها. تكون ختالفأو مستوى  آخر من الحكومة بسبب اإل

                                                                                     .لحكومة بكافة مؤسساتهالإعداد التقارير  البنود غير العادية نادرة إلى حد كبير ضمن سياق
 

  المنظورمن غير المتوتقع حدوثها بشكل متكرر في المستقبل 
مع  ،المنظوربشكل معقول في المستقبل  من نوع ال ُيتوقع أن يتكرر العمليةيكون الحدث أو   5/1/1

طبيعة البنود غير  وال يمكن عادة توقعمنها. ض المنشأةالبيئة التي تعمل  عتباربعين اإلخذ األ
في  ما بند ويشير تضمينفي الموازنة.  يتم شملهاوبالتالي ال  الفترة الماليةالعادية في بداية 

  غير عادي.  ليس بند فهوأن حدوث بند معين متوقع وبالتالي إلى الموازنة 



 صاحات اإلضافية المحبذةاإلف

    1231 أساس النقد

 المنشأةلسيطرة أو تأثير لال تخضع 
أو  العملية تكونُيفترض أن و . المنشأةأو تأثير لسيطرة  ينخاضع العمليةو يكون الحدث أ ال 5/1/12

ال تؤثر في العادة على وقوع  المنشأةقرارات  كانتمنشأة إذا الأو تأثير  خارج سيطرة لحدثا
 أو الحدث.  العمليةتلك 

 

 العادية غير تحديد البنود
ؤخ 5/1/11 ُُ  التشغيليةبيئة في سياق ال عتبارذ بعين اإلإن مسألة تحديد ما إذا كان البند غير عادي ُت

 معين في كال حالة.  تقديري حكم إتخاذه. ويتم والمستوى الحكومي الذي تعمل ضمن لمنشأةل
 

رغم  ،التي قد تنشأ عنها العملياتباألحداث أو أمثلة على التدفقات النقدية المرتبطة  فيما يلي 5/1/15
 -مستويات حكومية:ض منشآت القطاع العام أو بعبنود غير عادية ل ،ليس بالضرورة أنه
توقع  تمي لم حيث لالجئينالخدمات  بتقديمالمرتبطة  جلالنقدية قصيرة األ التدفقات (أ)

 ألنشطةالنطاق العادي خارج  وذلك الفترة،خدمات في بداية الحاجة لمثل هذه ال
أنها أو ات خدمال وفي حال كان من الممكن التنبؤ بمثل هذه. سيطرتهاوخارج  المنشأة
صنف بشكل عام على أنها غير فإنها ال ت ،واحدة ماليةترة ضمن أكثر من ف تحدث
 و عادية؛

خدمات التي تعقب كارثة طبيعية أو كارثة يتسبب ال بتقديمالتدفقات النقدية المرتبطة  (ب)
. وحتى يتم ما قب زلزالالمأوى للمشردين ع تقديم ،على سبيل المثال ،بها اإلنسان

يجب أن يكون على درجة من  ،حدث غير عاديل معين على أنه زلزا إعتبار
الجسامة بحيث ال ُيتوقع أن يحدث في العادة إما في المنطقة الجغرافية التي وقع فيها 

 خدمات الطوارئ أو تقديمأن يكون  وينبغي ،المنشأةأو المنطقة الجغرافية المرتبطة ب
قع ي وعندمادية للمنشأة المعنية. ساسية خارج نطاق األنشطة العااألخدمات التجديد 
فإن  ،طبيعيةال للمتضررين من الكوارثتقديم المساعدة ما مسؤولية منشأة عاتق على 

           تعريف البند غير العادي. عموما   تلبيالتكاليف المرتبطة بهذا النشاط ال 
          

بر في العادة غير عادي بالنسبة األمثلة على حدث ال يعت هو أحدإن إعادة هيكلة األنشطة  5/1/13
تلك الجهة الحكومية. يجب  تضموالتي حكومة بكافة مؤسساتها المفردة أو لمنشأة قطاع عام 

ضمن تعريف البند غير العادي قبل أن يكون من الممكن  الواردةجميع المعايير الثالثة  تلبية
مختلفة بشكل واضح عن إعادة الهيكلة عملية قد تكون و بند على أنه غير عادي. التصنيف 

ولكن قد تحدث إعادة الهيكلة بشكل متكرر على مستوى الحكومة  ،األنشطة العادية للمنشأة
 مؤسسةن إعادة الهيكلة تقع عادة ضمن سيطرة أو تأثير وما هو أكثر أهمية أبكافة مؤسساتها. 

يطرة أو تأثير الحكومة بكافة مؤسساتها. يمكن تصنيف إعادة الهيكلة على أنها واقعة خارج س
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إعادة الهيكلة من قبل فرض تم فيها التي ي الحاالتالحكومة بكافة مؤسساتها فقط في  مؤسسة
  خارجي أو سلطة خارجية. ُمنّظممستوى آخر من الحكومة أو 

 

يمكن اإلفصاح عن طبيعة وحجم كل بند غير عادي في متن بيان المقبوضات والمدفوعات  5/1/11
البيانات المالية.  تلكب المرفقة مالحظاتالية أخرى يمكن إعدادها أو في النقدية أو بيانات مال

أن تقرر اإلفصاح عن إجمالي مبلغ البنود غير العادية فقط في متن  أيضا   المنشأةتستطيع 
 .وأما التفاصيل فيفصح عنها في المالحظات المرفقةبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 

 

 المعامالت لحساب الغير
البيانات المالية عن حجم وطبيعة التدفقات ب اإليضاحات المرفقةفي  المنشأةيُوصى أن تفصح  5/1/12

وكيال  بالنيابة عن  بصفتها المنشأة التي تديرهاعن المعامالت  الناجمةواألرصدة النقدية 
 .المنشأةاآلخرين وذلك حيثما تكون هذه المبالغ خارج سيطرة 

 

بالنيابة عن  وكيال   بصفتهامنشأة القدية المرتبطة بالمعامالت التي تديرها التدفقات الن تمرقد  5/1/11
ال  ،للتقارير. في هذه الحاالت المعدة المنشأةحساب مصرفي تسيطر عليه  عبراآلخرين 
النقد الذي تديره سعيا  لتحقيق  ،منبطريقة أخرى أو أن تنتفع  ،أن تستخدم المنشأةتستطيع 
لتي يتم شملها في المجاميع اال هذه التدفقات النقدية وبالتالي  على شأةالمنال تسيطر و أهدافها. 

 ولكن إعدادها. التي قد يتمتظهر في متن بيان المقبوضات والمدفوعات أو بيانات مالية أخرى 
 يقدمألنه  حجم وطبيعة هذه المعامالت حسب أنواعها الرئيسيةاإلفصاح عن  ُيستحسن

 .المنشأةلتقييم أداء  مالئمكما أنه  المنشأة معلومات مفيدة حول نطاق أنشطة
 

 ،المنشأةحساب مصرفي تسيطر عليه  عبرنقدية المدفوعات المقبوضات و ال حين تمر مثل هذه 5/1/11
التي تظهر في  ذاتها وُتشمل في المجاميعنقدية للمنشأة وأرصدة تتم معاملتها على أنها تدفقات 

)أ( من الجزء األول من هذا 1/3/13ة. تجيز الفقرة النقدي متن بيان المقبوضات والمدفوعات
 5/1/55-5/1/11تقدم الفقرات  نقدية.المدفوعات المقبوضات و ال اإلبالغ عن هذهر المعيا

 -حول المقبوضات والمدفوعات واألرصدة النقدية التي: أدناه إرشادات
في بيان  يتم اإلبالغ عنهاأة حكومية والتي يمكن أن تسيطر عليها الحكومة أو منش (أ)

 و ؛للجزء األول من هذا المعيار وفقا   النقدية المقبوضات والمدفوعات
في متن بيان المقبوضات  ُتشمل والتي المعامالت لحساب الغير  عبارة عن تكون (ب)

أو بيانات مالية أخرى يمكن إعدادها ولكن يوصى أن يتم اإلفصاح  النقدية والمدفوعات
 عنها.

 

 تحايل اإليرادات          
المدفوعات النقدية  وأمنشآت القطاع العام على النقد أو تدير المقبوضات أن تسيطر  يمكن 5/1/11

 إنشاءيمكن  ،بالنيابة عن الحكومة أو حكومات أخرى أو منشآت حكومية. على سبيل المثال
 وذاتحساب مصرفي خاص بها ولها  إيرادات(  تحصيلدائرة ضرائب حكومية )أو وكالة 
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عملياتها. تشمل عمليات الدائرة تطبيق جوانب معينة من قانون الضرائب  مخصصات لتمويل
 وقد تشمل تحصيل الضرائب بالنيابة عن الحكومة.

 

النقد المخصص لها والمودع في حساب مصرفي تسيطر عليه  إستخدامدائرة الضرائب  بإمكان 5/1/11
ذلك النقد أو  إستخداممن  خريناآل بإستثناء ويمكنها وفق ما وكلت به، لتحقق أهدافها التشغيلية

إال  ،ها الخاصستخدامتسيطر الدائرة على النقد المخصص إل ،منه. في هذه الحاالت نتفاعاإل
أن النقد الذي تحصله الدائرة بالنيابة عن الحكومة من خالل أنشطتها في تحصيل الضرائب 

ى حساب مصرفي حكومي محدد أو يتم تحويله إل إئتمانيتم إيداعه في صندوق عادة ما 
النقد  إستخدامال يمكن  ،في مثل هذه الظروفو حكومي تديره الخزينة  العامة أو دائرة مشابهة. 

وفق رغبة إدارة بطريقة أخرى ه إستخدامالذي تم تحصيله لدعم تحقيق أهداف دائرة الضرائب أو 
ال  لذلك. الصلةالدائرة دون تخصيص محدد أو تفويض آخر من الحكومة أو الجهة ذات 

تسيطر دائرة الضرائب على النقد الذي تم تحصيله وال يشكل جزءا  من المقبوضات النقدية أو 
يمكن أو يمكن تخصيص بعض المبالغ التي تم تحصيلها  ولكن األرصدة النقدية للدائرة.
قرار الحكومة  ما. إال أن قرار حكومي وفق وذلك الدائرة ستخدامتوزيعها بطريقة أخرى إل

هو مبعث  ،من قبل الدائرة وليس تحصيل النقد ،فويض إنفاق دائرة الضرائب لألموالالمتمثل بت
 السيطرة. 

 

بتحصيل  ،حكومة والية أو حكومة محلية مثال   ،حكومة ما تقومقد تنشأ ظروف مماثلة عندما  5/1/52
مة تكون الحكو  ،(. في مثل هذه الحاالتما وطنيةد بالنيابة عن حكومة أخرى )مثل حكومة النق

هذه إدارة إيداع النقد الذي ينشأ نتيجة عادة  وال يتم بمثابة وكيل للغير في تحصيل النقد. 
وبالتالي  للحكومة التي قامت بالتحصيلبصفة وكيل للغير في حساب مصرفي تابع  العمليات

 للتقارير.  المعدةال يشكل جزءا  من المقبوضات أو المدفوعات أو األرصدة النقدية للمنشأة 
 

  "التمريرية"لتدفقات النقدية ا
والمتعلقة بأنشطة تحصيل اإليرادات التي  القائمةتشترط الترتيبات اإلدارية  ،في بعض الحاالت 5/1/51

تم يأن يتم إيداع النقد الذي بتنفذها الحكومة أو منشأة حكومية بصفتها وكيال  لطرف آخر 
قبل أن يتم تي قامت بالتحصيل ال المنشأةتحصيله مبدئيا  في الحساب المصرفي الخاص ب

هذه المعامالت أحيانا  إلى التدفقات النقدية التي تنشأ نتيجة . يشار النهائي المستلمتحويله إلى 
 -:المنشأةفإن  ،التمريرية". في مثل هذه الحاالت"التدفقات النقدية بمصطلح 

دة  ما تكون التي عا الفترةبصفتها وكيال  عن  تقوم بتحصيلهتسيطر على النقد الذي  (أ)
نشأة قبل تحويله إلى التي يتم فيها إيداع النقد في الحساب المصرفي للمو  ،قصيرة

 أطراف ثالثة؛ 
ائدة قبل فبعن المبالغ التي يتم إيداعها في الحسابات  تنشأعادة من أية فائدة  تستفيد (ب)

 و تحويلها إلى منشأة أخرى؛
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للمتطلبات  وفقا  ى أطراف ثالثة النقد الذي تم تحصيله إل تحويلسيكون لزاما  عليها  (ج)
 التشريعية أو الترتيبات اإلدارية. 

 
حساب مصرفي  عبر لحساب الغيرعندما يتم تمرير التدفقات النقدية الواردة من المعامالت 

واألرصدة النقدية الناشئة عن  والحواالتفإن المقبوضات  ،المعدة للتقارير المنشأةتسيطر عليه 
 )أ(1/3/1للفقرة  وفقا  قدية للمنشأة بيان المقبوضات والمدفوعات الن في سُتشملنشاط التحصيل 

هذا من )أ( من الجزء األول 1/3/13الفقرة  وتنص( من الجزء األول من هذا المعيار. 1)
 المنشأةعن المعامالت التي تديرها  التي تنشأأن المقبوضات والمدفوعات النقدية على المعيار 

بها في البيانات المالية يمكن إعداد تقارير بها  عترافلتي يتم اإلبالنيابة عن أطراف أخرى وا
 .القيمة الصافيةعلى أساس 

 

 تحويل الدفعات
يمكن أن تشمل المبالغ  ،لتشريع أو أي سلطة أخرىل ووفقا  ا  مع أهداف الحكومة إنسجام 5/1/55

ها إلى أطراف ثالثة تحويل ينبغيالمخصصة لمنشأة حكومية )دائرة أو وكالة أو ما شابه( مبالغ 
العجز  وأ للشيخوخةمنافع البطالة أو المعاش التقاعدي ب ،على سبيل المثال ،فيما يتعلق
. في بعض يةجتماعاإلمنافع الي و جتماعالضمان اإلدفعات غيرها من العائلة و  وعالوات
 ،وحيث يحدث ذلك. المنشأةحساب مصرفي تسيطر عليه  عبريتم تمرير هذه المبالغ  ،الحاالت
 ،ةنقدي اتنه مقبوضارير على أإعداد التق فترةبالنقد المخصص للتحويل خالل  المنشأةتعترف 

تعترف بأي و  ،تلك على أنها مدفوعات نقديةرير اإعداد التق خالل فترةالمبالغ التي تم تحويلها وب
رصيد  من أجل تحويلها في المستقبل على أنها جزء من التقرير فترةفي نهاية  محتفظ بهامبالغ 

 اإلقفال للنقد.
 

 اإلفااح عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية
أو بيانات  النقدية إما في متن بيان المقبوضات والمدفوعات ،يحبذ أن تقوم المنشأة باإلفصاح 5/1/53

 -عن: ،البيانات تلكب المرفقة مالحظاتالرى أو في خمالية أ
تصنيف  إستخدامب ةثالث أطرافؤديها التي ت والمدفوعات تحليل إلجمالي المدفوعات النقدية (أ)

 و ما هو مناسب؛حسب ،المنشأةطبيعة المدفوعات أو وظيفتها في  إلىإما  يستند
ضافة إلى ذلك، .القروضمن  المتحصالت (ب) حسب  القروضتصنيف مبلغ  أيضا  يمكن  وا 

 .النوع والمصدر
 
)أ( في متن بيان المقبوضات 5/1/53ا في الفقرة الموصى به ةالفرعي اتالتصنيف عرضيمكن  5/1/51

من الجزء األول من هذا  1/3/51و 1/3/15 تينلمتطلبات الفقر  وفقا  والمدفوعات النقدية 
 ُيستحسن ،يتم تبني أساس مختلف للتصنيف في بيان المقبوضات والمدفوعات النقديةو . المعيار
إما كبيان ه )أ( أعال5/1/53تعكس التوصية في الفقرة إضافية  فصلةمإفصاحات إجراء 

 . مالحظة شكلمنفصل أو على 
 

تصنيف بنود المدفوعات النقدية والمدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة تصنيفا   أيضا  يمكن  5/1/52
ستردادو إلبراز التكاليف  إضافيا  فرعيا   ذات أو قطاعات أخرى محددة التكلفة لبرامج أو أنشطة  ا 
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بأي من هذه المعلومات على عرض  المنشأة شجيعويتم ت. المعدة للتقارير المنشأة في صلة
 الطريقتين التاليتين على األقل. 

 
يتم تجميع المدفوعات في بيان حيث يشار إلى الطريقة األولى بطريقة طبيعة المدفوعات.  5/1/51

مواد وتكاليف النقل الشراء  ،لطبيعتها )على سبيل المثال وفقا  النقدية المقبوضات والمدفوعات 
 وفيما يلي مثال. المنشأةفي  المختلفةوظائف الوال ُيعاد توزيعها ضمن  ،ر والرواتب(واألجو 

 -المدفوعات: ةطريقة طبيع إستخداممعين ب تصنيفلى ع
 

 تؤديهاالمدفوعات التي  المدفوعات النقدية 
 أطراف ثالثة

 )×( )×( األجور والرواتب
 )×( )×( تكاليف النقل

 )×( )×( الرأسماليةات ستمالكاإل
 )×( )×( قتراضتكاليف اإل

 )×( )×( أخرى
 )×( )×( إجمالي المدفوعات

 

 وفقا  المدفوعات  ،إليها بالطريقة الوظيفية للتصنيف التي يشارو  ،الطريقة الثانيةتصنف  5/1/51
 أكثر مالئمةالعرض معلومات  هذا من أجله. غالبا  ما يقدم تأديتهاللبرنامج أو الغرض الذي تم 

وقد يتضمن الكثير  عشوائيا  يمكن أن يكون  المهامرغم أن توزيع المدفوعات على  ،ينللمستخدم
 -على التصنيف الوظيفي للمدفوعات النقدية: فيما يلي مثالمن التقديرات. 

 

 

 تؤديهاالمدفوعات التي  المدفوعات النقدية 
 أطراف ثالثة

 )×( )×( الخدمات الصحية
 )×( )×( الخدمات التعليمية

 )×( )×( الرأسماليةات تمالكساإل
 )×( )×( قتراضتكاليف اإل

 )×( )×( أخرى
 )×( )×( إجمالي المدفوعات

 
الرئيسية التي تقوم بها  بالوظائفبموجب هذه الطريقة عرض المدفوعات النقدية المرتبطة يتم  5/1/51

الخدمات  ديممتعلقة بتق وفي المثال أعاله، فإن لدى المنشأة وظائفبشكل منفصل.  المنشأة
المدفوعات النقدية لكل من هذه  أسطربنود  المنشأةالصحية والخدمات التعليمية. تعرض 

 . المهام
 
عن التي تصنف المدفوعات النقدية حسب الوظيفة على اإلفصاح المنشآت  يتم تشجيع 5/1/51

منافع الرواتب و  فيما يخصبما في ذلك المدفوعات  ،معلومات إضافية حول طبيعة المدفوعات
 الموظفين األخرى. 
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من الجزء األول من هذا المعيار اإلفصاح عن إجمالي المقبوضات  1/3/15الفقرة  تقتضي 5/1/32
 إستخدامببشكل منفصل إلجمالي المقبوضات النقدية  مع إظهار تصنيف فرعيالنقدية للمنشأة 

النقدية إلى فئات يعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات و . المنشأةأساس تصنيف يناسب عمليات 
 مبلغ. باإلضافة إلى اإلفصاح عن المعنيةالمبالغ  غرضمناسبة على حجم وطبيعة و 

 -يمكن أن تكون التصنيفات الفرعية التالية مناسبة: ،القروضالمقبوضات من 
 إلى أنواع الضرائب(؛ بتفصيل أكثرتصنيفها  أيضا  مقبوضات من الضرائب )يمكن ال (أ)
 والتراخيص؛ والجزاءاترامات مقبوضات من الرسوم والغال (ب)
ع والخدمات مقبوضات من بيع البضائالبما في ذلك  العمليات التبادليةمقبوضات من ال (ج)

 (؛تم تصنيفها على أنها معامالت تبادلي ورسوم المستخدم )حيث
األغراض التي يتم من أجلها تقديم منح وقروض المساعدات الخارجية، مقدمي تلك  (د)

 دمة.والمبالغ المق المساعدات

الموازنة )التي يمكن أن تصنف مقبوضات من المنح أو التحويالت أو مخصصات ال(  هـ)
 حسب المصدر(؛ 

 و ؛المقبوضات من الفائدة وأرباح األسهم (و)
 .والتبرعاتالمقبوضات من الهدايا  (ز)

 

 إفااحات األطراف ذات العالتقة
البيانات المالية عن المعلومات ب المرفقة مالحظاتالفي  باإلفصاح المنشأة يُستحسن أن تقوم  5/1/31

 األطراف ذاتعن  اتفصاح"اإل 52لقطاع العام يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في ا التي
 ."العالقة

 

في  "األطراف ذات العالقةعن  اتفصاح"اإل 52لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في اينص    5/1/35
 على تعريف ستحقاقاإل أساس على عام المبنيةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع السلسلة 

ويوجب اإلفصاح عن عالقات  ،الصلةاألطراف ذات العالقة والمصطلحات األخرى ذات 
حول يوجب اإلفصاح عن معلومات معينة عالقة حيث توجد السيطرة كما األطراف ذات ال

وظفي اإلدارة مكافآت مإجمالي معلومات حول معامالت األطراف ذات العالقة، بما في ذلك 
 الرئيسيين. 

 

 الموازنات معالمقارنة و  لتزاماتواإل اإلفااح عن األاول 
 -:ما يليالبيانات المالية عب المرفقة مالحظاتالفي على اإلفصاح  المنشأة يتم تشجيع  5/1/33

لتزاماتو معلومات حول أصول  (أ)  و ؛المنشأة ا 
ر، فإنها ينبغي أن تفصح عن في حال ال تتيح المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهو  (ب)

 مقارنة مع الموازنات.
 
 تلك المواردباإلضافة إلى النقد وتستخدم  موارد هامةتسيطر الحكومات والمنشآت الحكومية على   5/1/31

لتزاماتو كما أنها تقترض لتمويل أنشطتها وتتكبد ديونا   تقديم الخدمات.في تحقيق أهداف   أخرى ا 
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يتم  وال. رأسماليةأصول  إمتالكإنفاق المال في المستقبل على في خضم عملياتها وتلتزم ب
أو النقدية في متن بيان المقبوضات والمدفوعات  يةلنقداغير  لتزاماتواإلاإلبالغ عن األصول 

إال أن الحكومات تحتفظ  المحاسبي. يساس النقداألإعدادها بموجب بيانات مالية أخرى يمكن 
لتزاماتو  ديونهابسجالت  ومن شأن . وتشرف عليها وتديرها يةلنقداخرى وأصولها غير األ هاا 

أن يعزز من وتكاليف برامج وأنشطة معينة  لتزاماتواإلاألصول حول معلومات اإلفصاح عن 
 اإلفصاح. بإجراء هذاهذا المعيار ويوصي المسائلة 

 

 وفقا   لتزاماتواإلاألصول على تحديد فصاحات تجري مثل هذه اإلالمنشآت التي  يتم تشجيع  5/1/32
 -عن طريق تصنيف: ،مثال   ،لنوعها

 و ؛ومعدات ومصانعممتلكات  ات أوإستثمار األصول كذمم مدينة أو  (أ)
وغيرها من  هامصدر ها أو لنوع وفقا   القروضتصنيف و  نة،كذمم دائ لتزاماتاإل (ب)

 .لتزاماتاإل
 

 تم تشجيعيإال أنه  ،لوهلة األولىشاملة من افصاحات اإل قد ال تبدو مثل هذهفي حين 
 متثالاإل ومن أجلعليها بشكل مستمر.  عتمادواإلهذه اإلفصاحات  المنشآت على تطوير

هذه  تلبيأن  يتعين ،من الجزء األول من هذا المعيار 1/3/31و 1/3/2 رتينلمتطلبات الفق
ويجب  بشكل واضحوصفها  ينبغيالنوعية للمعلومات المالية كما  للخصائصاإلفصاحات 

على  المبنية لقطاع العامفي امعايير المحاسبة الدولية  ويمكن أن تقدم. لفهمأن تكون سهلة ا
 "عقود اإليجار" 13 لقطاع العامفي ا ر المحاسبة الدوليامعيبما في ذلك  ستحقاقأساس اإل

ر امعيو  "معداتالو  والمصانعممتلكات ال" 11 لقطاع العامفي ار المحاسبة الدولي امعيو 
 ،"المحتملةواألصول  لتزاماتلمخصصات، اإل"ا 11 اع العاملقطفي ا المحاسبة الدولي
 .لتزاماتواإلللمنشآت التي تفصح عن معلومات إضافية حول األصول  إرشادات مفيدة

 

 المقارنة مع الموازنات 
مخصصععات أو تفععويض  شععكلالموازنععة علععى  لحععدود فععي العععادةتخضععع منشععآت القطععاع العععام    5/1/31

ومععن أهععداف إعععداد التقععارير مععن خععالل تشععريع تفويضععي.  إنفععاذهيمكععن  الموازنععةفععي  بالصععرف
سعتخدامتعم الحصعول علعى النقعد و معا إذا عاإلبعالغ المالية من قبل منشآت القطاع الععام   وفقعا   ها 

يطلعب معن المنشعآت التعي تعلعن ععن موازنتهعا المصعادق  .تم تبنيهعا بشعكل قعانونيالتي لموازنة ل
معن هعذا المعيعار. وهعذا  1معن الجعزء  1/1/11إلعى  1/1/1عليها أن تلتعزم بمتطلبعات الفقعرات 

المعيععار يشععجع المنشععآت األخععرى )أي المنشععآت التععي ال تعلععن عععن موازنتهععا المصععادق عليهععا( 
أن تشعمل فعي بياناتهععا الماليعة اإلفصعاح عععن مقارنعة المبععالغ الفعليعة والمبعالغ المقععدرة خعالل فتععرة 

والموازنعععة علعععى نفعععس األسعععاس المحاسعععبي. ويمكعععن  التقريعععر، حيعععث يعععتم إععععداد البيانعععات الماليعععة
 -عرض التقارير وفق الموازنات لهذه المنشآت األخرى بطرق مختلفة، بما في ذلك:

عرض  أيضا  إعداد مالحظة ذات أعمدة منفصلة للمبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية. يمكن  (أ)
 و ؛الشموليةبغرض ات عن الموازنة أو المخصصات إختالفأي عمود ُيظهر 
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تم تجاوز أي مبالغ أو  وفي حالالموازنة.  التي ال تتجاوز المبالغ المقدراإلفصاح عن  (ب)
تأدية مدفوعات دون تخصيص أو شكل آخر من أشكال تم أو  ،مقدرة مخصصات

لبند ذي ل إيضاحعن التفاصيل بواسطة عندها يمكن اإلفصاح  بالصرف ،التفويض
 في البيانات المالية.  صلةال

 

تشععجيع المنشععآت التععي تفصععح فععي بياناتهععا الماليععة عععن مقارنععة بععين المبععالغ الفعليععة والمبععالغ  يععتم   5/1/31
المقدرة على أن تشمل في البيانات المالية إشارة إلى التقعارير التعي تحتعوي علعى معلومعات ععن 

 إنجازات الخدمة. 
 

فصععاحات إضععافية ععععن يععتم تشععجيع المنشععآت التععي تتبنععى موازنععات متعععددة الفتععرات أن تععوفر إ   5/1/31
 العالقة بين المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية خالل فترة الموازنة. 

 
 يمكععععععععن ععععععععععرض معلومعععععععععات إضعععععععععافية ععععععععععن الموازنعععععععععة بمعععععععععا فعععععععععي ذلعععععععععك المعلومعععععععععات ععععععععععن   5/1/31

إنجازات الخدمعة فعي وثعائق غيعر تلعك البيانعات الماليعة. ويعتم تشعجيع المنشعآت التعي تفصعح فعي 
ارنععة بعععين المبععالغ الفعليععة والمبععالغ المقعععدرة علععى أن تشععمل فععي بياناتهعععا بياناتهععا الماليععة عععن مق

الماليعععة إشعععارة إلعععى تلعععك الوثعععائق، وخصوصعععا  أن تعععربط بعععين البيانعععات المقعععدرة والفعليعععة وبيانعععات 
نجازات الخدمة.   الموازنة غير المالية وا 

 

منشععآت أن تتبععع أسععاليب مععن هععذا المعيععار، يمكععن لل 1/1/35كمععا هععو مشععار إليععه فععي الفقععرة    5/1/12
مختلفعععة فعععي تحديعععد الموازنعععة السعععنوية ضعععمن الموازنعععة متععععددة الفتعععرات. وعنعععد تبنعععي الموازنعععات 

إضعافية ععن تلعك األمعور مثعل العالقعة  إفصعاحاتمتعددة الفترات، ُتشجع المنشآت على تعوفير 
 خالل فترة الموازنة.  ما بين الموازنة متعددة الفترات وأجزاء الموازنات السنوية والمبالغ الفعلية

 

 

 البيانات المالية الموحدة
 -:عما يلي البيانات الماليةب المرفقة مالحظاتالفي  على اإلفصاح المنشأة تشجع  5/1/11

الحصة على تلك تكون  وعندما، نسبة حصة الملكية في المنشآت المسيطر عليها (أ)
لك يكون ذ حيثالمحتفظ بها )فقط التصويت  يحبذ أن تفصح عن قوة ،شكل أسهم

  مختلفا  عن نسبة حصة الملكية(؛
 -حيثما ينطبق ذلك: (ب)

الُمسيطرة حصة ملكية و/أو  المنشأةتملك فيها و عليها  تسيطرأي منشأة  إسم (1)
 وفية وجود السيطرة؛ كيأو أقل مع توضيح  %22صويت بنسبة حقوق ت

 %22أكثر من  المحتفظ بهاأي منشأة تكون فيها نسبة حصة الملكية  إسم (5)
 السبب وراء عدم وجود السيطرة؛مع توضيح  ،ال تسيطر عليهاكنها ال تكون ول
 و

محاسبة المنشآت الُمسيطر عليها في البيانات المالية وصف للطريقة المستخدمة ل (ج)
 المنفصلة للمنشأة المُسيطرة.
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على  النقديةبيانا  موحدا  للمقبوضات والمدفوعات  تعرضالُمسيطرة التي ال  المنشأة يتم تشجيع  5/1/15
األسس التي يتم  إضافة إلىحدة البيانات المالية المو  عرضعدم األسباب وراء عن اإلفصاح 
ة. ويتم تشجيعها المنفصل ةالمالي بياناتهاالمنشآت المُسيطر عليها في  عن محاسبةالبموجبها 

ت المالية التي تنشر البياناو  الرئيسي هانوانوع المنشأة المسيطرة إسم عنعلى اإلفصاح  كذلك
 الموحدة. 

 

سباب األاإلفصاح عن ضرورة )ب( من الجزء األول من هذا المعيار 1/1/52تتطلب الفقرة   5/1/13
من الجزء األول  1/1/1و 1/1/1 تانتنص الفقر و الُمسيطر عليها.  المنشأة توحيدعدم وراء 

 فعليا  أو مملوكة  ملبالكاالُمسيطرة التي تكون منشأة مملوكة  المنشأةمن هذا المعيار على أن 
أن يتم اإلفصاح ُيستحسن  ،وعند حدوث ذلكال يتوجب أن تقدم بيانا  ماليا  موحدا . بالكامل 

 أعاله. 5/1/15عن المعلومات المذكورة في الفقرة 
 

 األخرى والوحدات التشغيليةالتارف بالمنشآت المسيطر عليها و  ستمالكعمليات اإل
 

 إجمالي التدفقات النقدية الناجمة عنبشكل منفصل  وأن تعرض أةيُستحسن أن تفصح المنش  5/1/11
 األخرى.  الوحدات التشغيلية وأبالمنشآت المسيطر عليها  واإلستبعاد ستمالكعمليات اإل

 
 البيانات الماليةب المرفقة مالحظاتالعن كل مما يلي في باإلجمالي يُستحسن أن تفصح المنشأة   5/1/12

أو الوحدات التشغيلية بالمنشآت المسيطر عليها  واإلستبعاد مالكستعمليات اإل فيما يخص
 -:األخرى خالل الفترة

ما في ذلك النقد )ب اإلستبعادبالشراء أو  اإلعتبارات المقدمة أو المقبوضة والمتعلقة إجمالي (أ)
 ؛أخرى(أو أصول 

أو  بالشراء اإلعتبارات المقبوضة أو المدفوعة والمتعلقةالجزء الذي يتم تأديته نقدا  من  (ب)
 و ؛إستبعادها

 إستبعادهاأو  اهإستمالكي يتم في المنشأة المسيطر عليها أو الوحدة التشغيلية التالنقد  مبلغ (ج)
  ا.به

 
 واإلستبعاد الخاصة باإلستمالك ستمالكعمليات اإللالمنفصل آلثار التدفق النقدي  العرضإن   5/1/11

األصول  مبالغجانب اإلفصاح المنفصل عن إلى  ،بالمنشآت المسيطر عليها والعمليات األخرى
التدفقات النقدية  تلك بين تمييزاليساعد على إنما  ،إستبعادهالمستملكة أو التي تم ا لتزاماتواإل
ولتمكين المستخدمين المقبوضات والمدفوعات النقدية الناشئة عن األنشطة األخرى للمنشأة.  وبين

آثار التدفق النقدي لعمليات  تقاص، ال يتم ادواإلستبع ستمالكمن تحديد آثار عمليات اإل
 تلك.  ستمالكالتصرف من عمليات اإل

 
عن الشراء  كإعتبارات مدفوعة أو مقدمةيتم اإلبالغ عن إجمالي مبلغ النقد المدفوع أو المقبوض   5/1/11

أو  هالحصول علييتم النقد الذي  منه مطروحا  النقدية  أو البيع في بيان المقبوضات والمدفوعات
 به. إستبعاده

 

لتزاماتو اإلفصاح عن أصول  5/1/33تشجع الفقرة  5/1/11 اإلفصاح بشكل  أيضا  . يمكن المنشأة ا 
لتزامات المنشأةمنفصل عن  ها أو إستمالكالوحدة التشغيلية التي يتم المسيطر عليها أو  أصول وا 
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مع ما تتطلبه  نسجامإلوباكل فئة رئيسية.  حسب ،نقد هذه المنشأة ملخصة بإستثناءإستبعادها 
يجب تحديد وحيث يجري مثل هذا اإلفصاح،  ،من الجزء األول من هذا المعيار 1/3/31الفقرة 

 ا.بها وقياسه عترافساس الذي يتم بموجبه اإلاأل تفسيربوضوح كما يجب  لتزاماتواإلاألصول 

 المشاريع المشتركة 
 وتعتبر تلك اإلفصاحات ،المشاريع المشتركةإفصاحات حول إعداد ب المنشأةأن تقوم  يُستحسن 5/1/11

ومقبوضاتها النقدية خالل الفترة وأرصدة النقد  المنشأةلمدفوعات  عادلضرورية لتحقيق عرض 
 في تاريخ التقرير.كما 

من األنشطة.  مجموعة متنوعةذ يتؤسس العديد من منشآت القطاع العام مشاريع مشتركة لتنف  5/1/22
. تكون مقابلالتجارية وتقديم خدمات للمجتمع دون  التعهداتنشطة ما بين تتراوح طبيعة هذه األو 

ملزمة وتنص عادة  على أخرى ية إتفاقأو  ما شروط المشروع المشترك موضحة ضمن عقد
المساهمة األولية من كل شريك في المشروع المشترك وحصة اإليرادات أو المنافع األخرى )إن 

تعد المنشآت التي  وتقوم في المشروع المشترك. اءكل شريك من الشركوجدت( ومصاريف 
 -:عما يلي باإلبالغ عموما   على أساس نقدي التقارير

في مشروع مشترك وفي العمليات  حصة إستمالكعلى  الذي يتم إنفاقهالنقد كمدفوعات نقدية:  (أ)
 و؛ للمشروع المشترك المستمرة

 .النقد المقبوض من المشروع المشترككمقبوضات نقدية:   (ب)
في المشاريع  للحصص ووصفقد تشمل اإلفصاحات عن المشاريع المشتركة قائمة 

 قديم التقارير المالية حولت" 1لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ايقدم . الهامةالمشتركة 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سلسلة في الوارد  "في المشاريع المشتركة الحصص

تتخذها  قد حول األشكال والهياكل المختلفة التي إرشادات ،ستحقاقدأ اإلالمبنية على مب
 واإلفصاحات اإلضافية المحتملة التي يمكن القيام بها. المشاريع المشتركة

 ات ذات التضخم المرتفعيتقتاادالتقارير المالية في اإلإعداد 
 عرضدون إعادة  التضخم ليعا إقتصادفي يعتبر عرض البيانات المالية بالعملة المحلية   5/1/21

مبالغ المقارنة  عندهتصبح  بمعدل مرتفع بحيثالقوة الشرائية  الماليفقد و أمرا  غير ذا جدوى. 
فترة نفس حتى لو كانت ضمن  ،في أوقات مختلفة وقعتالمعامالت واألحداث التي من 

 مضللة. ،ةيالمحاسب
كما أن تحديد . تضخم مرتفع إذا ما كان هناك عنده يحددال يحدد هذا المعيار معدال  مطلقا    5/1/25

لتوصيات هذا المعيار هو أمر الزم إنما يعود  وفقا  ما إذا كان إعادة عرض البيانات المالية 
المرتفع والتي ما على التضخم  لبلد يةقتصادالبيئة اإل خصائص. تدل العديد من لتقديرا

  -تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أصول غير نقدية  بثروتها على هيئة حتفاظاإلمن المواطنين يحة العامة تفضل الشر  (أ)

باشرة للحفاظ مبالغ بالعملة المحلية مال إستثمارويتم ستقرة نسبيا . مأو عملة أجنبية 
  على القوة الشرائية؛
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ن العملة المحلية بل مبالنقدية  القيمةإلى  من المواطنين ال تنظر الشريحة العامة (ب)
 العملة؛  األسعار بتلك عرضيمكن و  جنبية مستقرة نسبيا .عملة أ ناحية

أسعار تعوض الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية ب اآلجلةالمشتريات والمبيعات  ثتحد (ج)
 ؛حتى لو كانت الفترة قصيرة ،ئتمانخالل فترة اإل

 و ؛الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر لألسعار أسعارُتربط  (د)
 .أكثرأو  %122 ما نسبته ثالث سنوات لفترةراكمي التالتضخم معدل يقارب (  هـ)

 

  البيانات المالية  عرضإعادة 
 -:أنتضخم مرتفع و ذ إقتصادتعد التقارير بعملة التي  المنشأةأن تقوم  يُستحسن  5/1/23

خرى بوحدة األمالية البيانات الو  النقدية هامدفوعاتها و مقبوضاتتعيد عرض بيان  (أ)
 رير؛التق في تاريخ المعادلةالقياس 

وأية معلومات تخص فترات سابقة  ،المعلومات المقارنة للفترة السابقة تعيد بيان (ب)
 بوحدة القياس المتداولة في تاريخ إعداد التقارير؛ و

يفضل أن و التغيرات في القوة الشرائية العامة.  يعكسمؤشر أسعار عام  تستخدم (ج)
 المؤشر قتصادنفس اإل بعملة بإعداد التقاريرتستخدم جميع المنشآت التي تقوم 

 . ذاته
 

 -عما يلي: المنشأةأن تفصح  يُحبّذ  5/1/21
مالية البيانات الو النقدية بيان المقبوضات والمدفوعات  ه تم إعادة عرضحقيقة أن (أ)

يرات في القوة التغ لتأخذ باإلعتبار ،للفترات السابقة التابعة لهاواألرقام  ،خرىاأل
 المعادلةبوحدة القياس  عرضهانتيجة لذلك  رير ويتماقعملة إعداد التالشرائية العامة ل

 و؛ التقريرفي تاريخ 
 الفترة الماليةوحركة المؤشر خالل  التقريرتاريخ  فيومستوى مؤشر األسعار  طبيعة (ب)

 السابقة والحالية.
 
قتصادسياسية و  ظروفتغير األسعار بمرور الوقت نتيجة ت  5/1/22 جتماعو  يةا   تؤديقد و . متنوعةية ا 

 إرتفاعأو  إنخفاضإلى محددة كالتغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية  وفظر 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن عن بعضها البعض.  مستقلكبير وبشكل  إلى حداألسعار مختلف 

ألسعار وبالتالي في العامة تغيرات في المستوى العام ل يةقتصاداإل الظروفينجم عن  أن
 . للنقودلقوة الشرائية ا

 
إذا تم التعبير  بشكل كبيرذي التضخم المرتفع تزداد  قتصادإن جدوى البيانات المالية في اإل  5/1/21

يوصى باإلجراءات واإلفصاحات  ،. نتيجة لذلكالتقريرفي تاريخ  المعادلةعنها بوحدة القياس 
 اهعلى أنمعلومات هذه ال تقديم ُيستحسنو أعاله.  5/1/21و 5/1/23 تينالمذكورة في الفقر 
للبيانات المالية التي لم يتم  كتكملة ت كبيانات مالية تكميلية للبياناتوليس البيانات الرئيسية

منفصل لبيان المقبوضات والمدفوعات إجراء عرض  عدمكما ُيستحسن . عرضهاإعادة 
 . عرضهاوالبيانات المالية األخرى قبل إعادة النقدية 
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بوحدة القياس المتداولة النقدية بيان المقبوضات والمدفوعات يتم التعبير عن جميع البنود في   5/1/21
 تؤديهابما في ذلك أي مدفوعات  ،جميع المبالغ عرضيتم إعادة لذلك . التقريرفي تاريخ 

بيانات البيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في متن عنها في  مفصحأطراف ثالثة 
ام بدءا  من التواريخ التي الع األسعاري مؤشر التغيير ف إستخدام، من خالل خرىاألمالية ال

 . مبدئيا  تسجيل المقبوضات والمدفوعات تم فيها 
 
بالموازنة وذلك  تتعلقمعلومات ضمن بياناتها المالية العديد من منشآت القطاع العام  تشمل  5/1/21

المعلومات  عرضإعادة على  يشجع وحيث يحدث ذلك،الموازنة.  مع المقارناتلتسهيل 
 .  لنصوص هذا المعيار وفقا  بالموازنة  المتعلقة

 المعلومات المقارنة    
المعلومات المقارنة  عرضيتم إعادة  ،معنىذات المقارنات مع الفترات السابقة  تكونحتى   5/1/21

البيانات  عرضالعام بحيث يتم  األسعارمؤشر  إستخداممن خالل السابقة  الماليةفترة العن 
التعبير عن  أيضا  رير. يتم افي نهاية فترة إعداد التق المعادلةة بوحدة القياس المالية المقارن
الفترة في نهاية  المعادلةالفترات السابقة بوحدة القياس  المفصح عنها فيما يخصالمعلومات 

 .المالية
 

 البيانات المالية الموحدة
مرتفع منشآت ذي تضخم  إقتصاد تعّد التقارير بعملةالمسيطرة التي  المنشأةقد يكون لدى   5/1/12

وحتى ات ذات التضخم المرتفع. يقتصادبعمالت اإل مسيطر عليها تقوم كذلك بإعداد التقارير
 ،والبيانات المالية األخرى على أساس متسق النقدية إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات يتم

من خالل عليها  مسيطرال من هذه المنشآتالبيانات المالية ألي  عرضإعادة  فإنه يتم
البيانات المالية  توحيدها معقبل  تعّد التقارير بعملتهالتي  للبلدالعام  األسعارمؤشر  إستخدام

هي  المسيطرة منشأةال هذهتكون  وحيثالتي تسيطر عليها.  المنشأةالموحدة الصادرة عن 
في  اإلقفال أسعارب عرضهابياناتها المالية التي أُعيد منشأة أجنبية مسيطر عليها، يتم تحويل 

 . نهاية الفترة المالية
   
 كافة عرضيجب إعادة  ،تم توحيد بيانات مالية ذات تواريخ إعداد تقارير مختلفة في حال  5/1/11

تاريخ البيان المالي  في المعادلةبوحدة القياس  ،سواء كانت غير نقدية أو نقدية ،البنود
 الموحد. 

 

ستخدالعام و  األسعارمؤشر  إختيار  هاما 
 إستخدامالذي يوصي به هذا المعيار  للمنهج وفقا  البيانات المالية  عرضإعادة  يقتضي  5/1/15

ويفضل أن تستخدم جميع عام يوضح التغيرات في القوة الشرائية العامة.  أسعارمؤشر 
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 . المؤشر ذاته قتصادالمنشآت التي تقوم بإعداد التقارير بعملة نفس اإل
 

 

هذا المعيار توضيح أساس التعامل مع آثار التضخم التي يشجعها فصاحات اإل ُيقصد من  5/1/13
ذلك األساس والمبالغ  لفهممعلومات أخرى ضرورية  المرتفع في البيانات المالية. كما تقدم

 الناجمة عنه. 
 

   المساعدات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية
 

قععديم طلععب لتلقععي المسععاعدة مععن منظمععات غيععر مععن المحبععذ أن تقععوم المنشععأة إن أمكععن علععى ت 5/1/11
 1/12/51إلعى  1/12/1حكومية، واإلفصاحات المطلوبة هعي تلعك المشعار إليهعا فعي الفقعرات 

 5/1/11مععن الجععزء األول مععن هععذا المعيععار واإلفصععاحات المحبععذة المشععار إليهععا فععي الفقععرات 
 فيما يلي.  5/1/13إلى 

 

إلعى  1/12/1ر أن تقعدم اإلفصعاحات المشعار إليهعا فعي الفقعرات ال يلزم المنشآت المععدة للتقعاري 5/1/12
وهععذا ألن تكععاليف  ،فيمععا يتعلععق بالمسععاعدات المقدمععة مععن المنشععآت غيععر الحكوميععة 1/12/51

تجميععع وتوحيععد المعلومععات الضععرورية لالسععتجابة مععع تلععك المتطلبععات التععي قععد تكععون أكبععر مععن 
اعدات المقدمععة مععن المنظمععات غيععر الحكوميععة منافعهععا. إال أن القيععام باإلفصععاحات حععول المسعع

والتعي يمكنهعا معع اإلفصعاحات  ،1/12/51إلى  1/12/1والتي تمت اإلشارة إليها في الفقرات 
فيمععععا يلععععي أن تقععععدم مععععدخالت إضععععافية علععععى  5/1/13إلععععى  5/1/11المحبععععذة فععععي الفقععععرات 

تلععك المسععاعدات التععي  التقييمععات بالحععد التععي تكععون فيععه المنشععأة المعععدة للتقععارير معتمععدة علععى
فمعععن المحبعععذ أن تقعععدم  ،تقعععدمها المنظمعععات غيعععر الحكوميعععة لعععدعم أنشعععطتها. وبنعععاء  علعععى هعععذا

 ،اإلفصاحات المشار إليها في هذا المعيار للمساعدات التعي تقعدمها المنظمعات غيعر الحكوميعة
 حيث يمكن تطبيق هذا. 

 

 المتلقون للمساعدات الخارجية
   -المنشأة في جزء معتبر من المالحظات في البيانات المالية عما يلي:من المحبذ أن تفصح  5/1/11

األهعععداف التعععي تعععم معععن أجلهعععا تلقعععي المسعععاعدات الخارجيعععة خعععالل فتعععرة إععععداد التقعععارير،  (أ)
 بحيث تظهر بشكل منفصل المبالغ التي تم تقديمها على شكل قروض أو منح؛ و 

الخارجيعععة خعععالل فتعععرة إععععداد األهعععداف التعععي تعععم معععن أجلهعععا تقعععديم دفععععات المسعععاعدات  (ب)
 التقارير. 

 

يمكن أن تتلقى المنشأة المساعدة الخارجية ألهداف متعددة بما في ذلك المسعاعدة لتقعديم العدعم   5/1/11
   -:في المجاالت التالية

وعععادة مععا يطلععق عليهععا  ،أو أهععداف تتعلععق بتحسععين مسععتوى المعيشععة قتصععاديةالتنميععة اإل (أ)
   ؛المساعدات التنموية

 ؛وعادة ما تسمى مساعدات الطوارئ ،ف إغاثة طارئةأهدا (ب)



 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة

 أساس النقد   1211 

وعادة ما تسعمى مسعاعدات موازنعة  ،أو حماية معدل تبادل العملة موازنة مركز الدفعات (ج)
 ؛الدفعات

 ؛ ووعادة ما تسمى بالمساعدات العسكرية ،أو دفاعية/أهداف عسكرية و (د)

وض المقدمععة مععن بنععوك ات التصععدير أو القععر إعتمععادبمععا فععي ذلععك  ،النشععاطات التجاريععة(  هـــ)
 وعادة ما تسمى بالتمويل التجاري.  ،توريد أو غيرها من الوكاالت الحكومية/تصدير

 
يتطلب الجزء األول من هذا المعيار اإلفصاح عن مجموع قيمة المساعدات الخارجيعة التعي تعم    5/1/11

لمبععععالغ اسععععتالمها خععععالل فتععععرة إعععععداد التقععععارير الماليععععة بحيععععث تظهععععر بشععععكل منفصععععل مجمععععوع ا
المسععتلمة علععى شععكل مععنح أو قععروض. ويسععاعد اإلفصععاح مععن الفئععات المهمععة عععن المسععاعدات 
الخارجيعععة التعععي تعععم تلقيهعععا علعععى شعععكل معععنح أو قعععروض علعععى تمكعععين المسعععتخدمين معععن تحديعععد 

وقيمتهععا ومععا إذا كععان علععى المنشععأة  ،األهععداف التععي تععم مععن أجلهععا تقععديم المسععاعدة خععالل الفتععرة
 لمساعدة التي تم تقديمها في وقت الحق في المستقبل. التزام لتسديد ا

 
سيسععاعد اإلفصععاح مععن الفئععة الهامععة عععن األهععداف التععي مععن أجلهععا تععم تقععديم دفعععات المسععاعدة    5/1/11

 إسععععتخدامالخارجيععععة خععععالل فتععععرة إعععععداد التقععععارير علععععى تعزيععععز مصععععداقية المنشععععأة فيمععععا يتعلععععق ب
 المساعدات الخارجية التي تلقتها. 

 
مععن المحبععذ أن تحععدد المنشععأة فععي المالحظععات فععي البيانععات الماليععة كععل جهععة مقدمععة للمسععاعدة    5/1/12

الخارجية خالل فترة إععداد التقعارير الماليعة والمبلعغ المقعدم، مسعتثنية كعل مبلعغ مسعحوب، بحيعث 
 تظهر بشكل منفصل المبالغ المقدمة على شكل قروض أو منح بالعملة المقدمة. 

 
اإلفصاح عن أي جهعة مقدمعة للمسعاعدة الخارجيعة والمبلعغ المقعدم علعى شعكل منحعة أو  سيشير   5/1/11

وهذا من شأنه أن يساعد قارئي البيانعات الماليعة  ،قرض مستوى التنوع في مصادر المساعدات
على تحديد ما إذا كانت المنشأة مثال  معتمدة على وكاالت محددة لتلقي المساعدة ودرجعة هعذا 

ومععا إذا كانععت المسععاعدة علععى شععكل منحععة أو قععرض سععيتم تسععديده  ،المسععاعدةوعملععة  عتمععاداإل
الحقا . ويستثني اإلفصاح الذي تشجع عليه هذه الفقرة المبالغ التي لم يتم سعحبها خعالل الفتعرة. 

اإلفصععععاح عععععن المعلومععععات المتعلقععععة بالمبععععالغ غيععععر المسععععحوبة مععععن  5/1/15وتشععععجع الفقععععرة 
 عينة. المساعدة الخارجية تحت ظروف م

 
مععن المحبععذ فيمععا يخععص المسععاعدات الخارجيععة المسععحوبة فععي تععاريخ إعععداد التقععارير والمفصععح    5/1/15

معععن الجعععزء األول معععن هعععذا المعيعععار، أن تفصعععح المنشعععأة فعععي  1/12/11عنهعععا بموجعععل الفقعععرة 
   -المالحظات الملحقة بالبيانات المالية عما يلي:

علععى شععكل منحععة والمبلععغ المقععدم مععن كععل مععانح لمسععاعدة علععى شععكل قععرض أو مسععاعدة  (أ)
 ؛كل منهما

األهداف التي يمكن معن أجلهعا إسعتخدام مسعاعدة القعرض المسعحوبة أو مسعاعدة المنحعة  (ب)
 ؛المسحوبة

 ؛ والعملة التي تكون عليها المساعدة المسحوبة أو التي ستكون عليها المساعدة (ج)
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لمسععحوبة خععالل التغيععرات فععي مبععالغ مسععاعدات القععرض المسععحوبة ومسععاعدات المنحععة ا (د)
 الفترة. 

 

يجععب اإلفصععاح عععن موازنععات المسععاعدة الخارجيععة غيععر المسععحوبة فععي ظععروف معينععة بموحععب    5/1/13
من الجعزء األول معن هعذا المعيعار. وسعتمكن اإلفصعاحات التعي تحبعذها الفقعرة  1/12/11الفقرة 

سعععاعدة غيعععر الم إسعععتخدامقعععارئي البيانعععات الماليعععة علعععى تحديعععد األهعععداف التعععي يمكعععن  5/1/15
وعملععععة المسععععاعدة أو العملععععة التععععي سععععتكون عليهععععا فععععي  ،المسععععحوبة مععععن أجلهععععا فععععي المسععععتقبل

 وتحديد ما إذا كان مبلغ المنحة أو القرض قد تناقص أو تزايد خالل الفترة. ،المستقبل
  
يمكععععن أن تحععععدد اإلفصععععاحات لصععععالح المنشععععأة المعععععدة للتقععععارير مثععععل هععععذه القضععععايا كالرصععععيد   5/1/11

ومبعالغ القعروض والمعنح الجديعدة المعتمعدة أو التعي  ،للقروض والمنح غيعر المسعحوبة فتتاحياإل
جمعالي مبلععغ المعنح والقعروض الملغععاة أو المنتهيعة خعالل الفتععرة  ،قعد تكعون متعوفرة خععالل الفتعرة وا 

ورصععيد اإلقفععال للقععروض والمععنح غيععر المسععحوبة مثععل هععذه اإلفصععاحات ستسععاعد المسععتخدمين 
بعل ستسعاعد كعذلك علعى  ،يد مقدار التغيعر فعي األرصعدة غيعر المسعحوبة فحسعبليس على تحد

 تحديد عناصر ذلك التغير.
 
 ،حين تتم اإلفصاحات عن التغيرات فعي مبلعغ المسعاعدة غيعر المسعحوبة بعملعة اإلبعالغ للمنشعأة  5/1/12

نشعععأة ععععن فسعععيتم تقريعععر المسعععاعدة الخارجيعععة التعععي تسعععتخدم العملعععة األجنبيعععة بعملعععة اإلبعععالغ للم
 ،طريعععق التقعععديم لمبلعععغ العملعععة األجنبيعععة سععععر الصعععرف فعععي تعععاريخ كعععل معاملعععة ممكنعععة اإلجعععراء

 بالتوافق مع متطلبات الجزء األول من هذا المعيار. 
 
معععن المحبععععذ أن تفصعععح المنشععععأة ععععن فععععي المالحظعععات المرفقععععة فعععي البيانععععات الماليعععة األحكععععام   5/1/11

 إسععتخدامجيععة التععي تحععدد أو تععؤثر علععى الوصععول أو حععد المسععاعدات الخار  تفاقيععاتوالشععروط إل
   المساعدة الخارجية.

 
أو الهععدف  سععتخدامالمسععاعدات الخارجيععة أو تشععير علععى وجععه التحديععد اإل إتفاقيععاتتقيععد بعععض    5/1/11

أو قععد تحععدد المصععادر التععي يمكععن شععراء السععلع والبضععائع منهععا. وقععد  ،وراء المسععاعدة الخارجيععة
المساعدة الخارجية أن المعوارد الماليعة متعوفرة فقعط  إتفاقياتم أو الشرط في يحدد مثل هذا الحك

أو أن السعلع أو الخعدمات  ،لشراء عناصر إنتاج محددة إلنشاء مرافق محددة في مواقعع محعددة
 ية المساعدة الخارجية يجب أن تكون من دولة أو دول محددة. إتفاقالتي تم شراؤها بموجب 

 
   -:المساعدات الخارجية في تواريخ محددة أو قد تصدر في حالقد تصدر بعض    5/1/11

يعععة المسعععاعدة الخارجيعععة مثعععل إتفاقتعهعععدت المنشعععأة بالقيعععام باألعمعععال التعععي تعععنص عليهعععا  (أ)
  ؛ وتطبيق تغييرات في سياسة معينة

مثعل األهعداف المتعلقعة بعجعز  ،أو في حعال إنجعاز الشعركة أهعداف حاليعة متعلقعة بعاألداء (ب)
األصععل  سععتردادأو إنشععاء قطععاع مصععرفي إل ،عامععة أخععرى إقتصععاديةداف الموازنععة أو أهعع

 أو وكالة إدارية. 
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إن اإلفصععععاح عععععن األحكععععام والشععععروط التععععي تحععععدد أو تععععؤثر علععععى الحصععععول علععععى المسععععاعدة    5/1/11
الخارجيععة مععن شععأنه أن يشععير إلععى المععدى الععذي تكععون بععه المسععاعدة الخارجيععة مرتبطععة بالوقععت 

ام المنشععأة بتحقيععق أهععداف محععددة متعلقععة بععاألداء، وطبيعععة تلععك األعمععال و/أو متوقفععة علععى قيعع
 واألهداف األدائية.

  
   -من المحبذ أن تفصح المنشأة في المالحظات الملحقة بالبيانات المالية عما يلي:   5/1/12

الرصععيد القععائم ألي مععن قععروض المسععاعدة الخارجيععة التععي تكفععل طععرف ثالععث بالععدفعات  (أ)
فعععات الفائععدة عليهععا، وأي أحكععام أو شععروط متعلقععة بتلععك القععروض وأي األصععلية و/أو د

 ؛ وأحكام أو شروط إضافية ناجمة عن الكفالة

المبلعععغ واألحكعععام والشعععروط المتعلقعععة بقعععروض ومعععنح المسعععاعدات الخارجيعععة التعععي تكفعععل  (ب)
طرف ثالث بالوفاء باألحكام والشروط الخاصة بها، وأي أحكام وشعروط إضعافية ناجمعة 

 فالة. عن الك
 

 ،يمكععن كفالععة قععروض المسععاعدات الخارجيععة التععي اسععتدانتها منشععأة وسععداد الفائععدة الناشععئة عنهععا   5/1/11
بشععكل كامععل أو لحععد مبلععغ معععين. وقععد تسععتلزم األحكععام والشععروط المتعلقععة بععالقروض أن ينجععز 

ة وفقعا  عليهعا مثعل تحديعد التعرفع تفعاقالطرف المشارك بعض األعمال أو أن يحقق نتعائج تعم اإل
 والذي يضمن أداءه أطراف ثالثة.  ،لمعادلة متفق عليها

 

سيشير اإلفصاح عن مبالغ قروض ومنح المساعدات الخارجيعة التعي يكفلهعا أطعراف ثالثعة إلعى    5/1/15
 ،يععععة المسعععاعدة الخارجيععععةإتفاقمعععدى العععدعم الععععذي تقدمعععه منشععععأة أخعععرى للحصعععول علععععى منعععافع 

وض ومععنح المسععاعدة الخارجيععة المكفولععة وأي مععن وسيشععير اإلفصععاح عععن أحكععام وشععروط قععر 
إلععى متطلبععات أو شععروط  ،األحكععام والشععروط اإلضععافية المفروضععة لتععدخل الكفالععة حيععز التنفيععذ

 األداء اإلضافية التي تنجم عن تأمين الكفالة. 
 

روط من المحبذ أن تفصح المنشأة في المالحظات المرفقة بالبيانات المالية ععن أي أحكعام وشع   5/1/13
 ،مهمة أخرى متعلقة بقروض المساعدة الخارجية أو المنح أو الكفاالت التعي لعم يعتم الوفعاء بهعا

   جميعا  مع عاقبة عدم الوفاء.
 

مععن الجععزء األول مععن هععذا المعيععار اإلفصععاح عععن األحكععام والشععروط  1/12/52تتطلععب الفقععرة    5/1/11
بهعا إلغعاء المسعاعدة أو حصعول التععزام  المهمعة التعي لعم يعتم الوفعاء بهعا حعين يتسععبب ععدم الوفعاء

المسعاعدات الخارجيعة كعذلك أحكامعا   إتفاقيعاتإلرجاع المسعاعدة التعي تعم تقعديمها. وقعد تتضعمن 
باإلضعافة إلعى بععض األحكعام والشعروط اإلجرائيعة. وقعد  ،وشروطا  أخرى التي يجب االلتزام بها

خفعععيض مبلعععغ المعععوارد الماليعععة تشعععمل عواقعععب ععععدم االلتعععزام بهعععذه األحكعععام والشعععروط المهمعععة ت
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والتعععي يمكعععن سعععحبها أو توفيرهعععا فعععي المسعععتقبل إلعععى أن يعععتم تصعععحيح ععععدم  ،أو تغييعععر توقيتهعععا
 لتزام الحاصل. وقد تشمل كذلك زيادة معدل الفائدة الواقعة على الموارد المالية للقرض.إلا

 

تم االلتعععزام بهعععا رأيعععا  مهنيعععا  يتطلعععب تحديعععد هعععذه األحكعععام والشعععروط األخعععرى المهمعععة والتعععي لعععم يععع   5/1/12
متخصصعا ، والعذي يجعب أن يعتم ضعمن سعياق الظعروف الخاصعة للمنشعأة وبعالرجوع إلعى المزايععا 
النوعيععة للبيانععات الماليعععة. ومععن المعععرجح أن تكععون هعععذه األحكععام والشعععروط هععي تلعععك التععي معععن 

متعععوفرة لعععدعم المعععرجح أن تعععؤثر علعععى مبلعععغ أو توقيعععت المعععوارد الماليعععة المقدمعععة والتعععي سعععتكون 
   عمليات المنشأة المستقبلية.

 
مععن المحبععذ أن تفصععح الشععركة فععي المالحظععات الملحقععة بالبيانععات الماليععة عععن ملخععص ألحكععام   5/1/11

وحيععث يععتم الغفصععاح عععن دفعععات خدمععة الععدين  ،وشععروط تسععديد ديععن المسععاعدة الخارجيععة القععائم
تبلغ المنشأة عنها بعملعة اإلبعالغ الخاصعة  المستقبلية المحددة بعملة أجنبية فإنه من المحبذ أن

 بالمنشأة عن طريق تطبيق سعر اإلقفال على مبلغ العملة األجنبية لتلك الدفعات.
 
ديععععن المسععععاعدات الخارجيععععة األحكععععام والشععععروط المتعلقععععة بنقععععاط مثععععل فتععععرة  إتفاقيععععاتستشععععمل    5/1/11

والفتعرة  ،خدمعة العدين المسعتقبلي ودفععات ،ودفعات خدمة الدين الحالي ،ومعدل الفائدة ،السماح
ومتطلبععات سععداد المبلععغ األصععلي للععدين)إذا تععم  ،وعملععة دفعععات خدمععة الععدين ،المتبقيععة للقععرض

وأحكعام  ،أو تعاريخ مسعتقبلي آخعر( ،تأخير سداد المبلعغ األصعلي للعدين حتعى نهايعة معدة القعرض
 السداد المهمة األخرى. 

 
نقععد معتبععرة للمنشععأة وسععتؤثر علععى النقععد المتععوفر لتمويععل  قععد تشععكل دفعععات خدمععة الععدين تكلفععة   5/1/11

العمليععات الحاليععة واإلضععافية. وسععيمكن اإلفصععاح عععن أحكععام وشععروط التسععديد لععدين المسععاعدة 
الخارجيعععة القعععائم قعععارئي البيانعععات الماليعععة علعععى تحديعععد متعععى سعععتبدأ دفععععات خدمعععة العععدين)المبلغ 

المبلعععععغ األصعععععلي وتكلفعععععة الفائعععععدة أو الخدمعععععة األصعععععلي وتكعععععاليف الفائعععععدة أو الخدمعععععة(، وقيمعععععة 
   المستحقة.

 
قععد يتطلععب اإلفصععاح عععن المعلومععات الخاصععة بأحكععام وشععروط التسععديد  تقععدير معععدل الفائععدة    5/1/11

علععى سععبيل المثععال، التععي تنطبععق علععى الععدين متغيععر سعععر الفائععدة. وغالبععا  مععا يععتم تحديععد معععدل 
لفائعععدة القابلعععة للتطبيعععق فعععي تعععاريخ اإلغعععالق. وبموجعععب الفائعععدة المقعععدرة بعععالرجوع إلعععى مععععدالت ا

من الجزء األول معن هعذا المعيعار،  فإنعه حعين تقعرر  1/5/31إلى  1/3/32متطلبات الفقرات 
المنشعععأة القيعععام بإفصعععاحات تتضعععمن تقعععديرات، فسعععيتم اإلفصعععاح إذا لعععزم األمعععر ععععن سياسعععات 

التقديرات من أجعل الوصعول إلعى فهعم  المحاسبة التي تم إختيارها وتطبيقها في تطوير مثل هذه
   أفضل للبيانات المالية.

 
من المحبذ أن تفصح المنشأة بشكل منفصل في المالحظعات المرفقعة فعي البيانعات الماليعة ععن    5/1/12

 قيمة المساعدة الخارجية التي تلقتها على شكل سلع أو خدمات. 
 
دة الخارجيعة علععى شعكل سععلع أو خععدمات. المسععاع إتفاقيععاتيمكعن تلقععي مصعادر مهمععة بموجعب    5/1/11

ويحصعععل هعععذا حعععين يعععتم نقعععل سعععلع جديعععدة أو مسعععتعملة مثعععل السعععيارات أو أجهعععزة الحاسعععوب أو 
يععة مسععاعدة خارجيععة. ويحصععب هععذا كععذلك عنععد إتفاقغيرهععا مععن المعععدات إلععى المنشععأة بموجععب 
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يعة مسعاعدة تفاقإتقديم المساعدات الغذائية إلى حكومة بهدف توزيعهعا علعى المعواطنين بموجعب 
خارجية. وقعد تكعون السعلع والخعدمات لعبعض المتلقعين لهعا الشعكل الوحيعد للمسعاعدات الخارجيعة 

 التي يتلقونها. 
 
يسعععاعد اإلفصععععاح ععععن قيمععععة المسعععاعدات الخارجيععععة التععععي يعععتم تلقيهععععا قعععارئي البيانععععات الماليععععة    5/1/15

تلمة خععععالل فتععععرة إعععععداد للوصععععول إلععععى فهععععم أفضععععل للمععععدى الكامععععل للمسععععاعدة الخارجيععععة المسعععع
يمكعن أن يكعون تحديعد قيمعة  ،التقارير. إال إنعه فعي بععض الحعاالت ولعبعض المتلقعين للمسعاعدة

مثعععل هعععذه السعععلع والخعععدمات عمليعععة صععععبة ومسعععتهلكة للوقعععت ومكلفعععة. وتنطبعععق هعععذه الحالعععة 
أو حعين ال  ،خصوصا  عنعدما يصععب تحديعد سععر السعوق المحلعي لمثعل هعذه السعلع والخعدمات

أو حعععين تكعععون ذات  ،تكعععون هعععذه السعععلع والبضعععائع شعععائعة فعععي التعامعععل فعععي األسعععواق العالميعععة
 وهذا ما يحصل غالبا  حين يتعلق األمر بمساعدات الطوارئ.  ،طبيعة مميزة

 
ويمكعععن  ،ال يحععدد هعععذا المعيعععار األسععاس العععذي يعععتم علععى أساسعععه تحديعععد قيمععة السعععلع والبضعععائع   5/1/13

أن يععتم تحديععد هععذه القيمععة علععى أنهععا التكلفععة التاريخيععة المسععتهلكة لألصععول الماديععة نتيجععة لععذلك 
أو سعر الغذاء العذي تدفععه وكالعة المسعاعدة الخارجيعة.  ،في وقت تحويل األصول إلى المستلم

أو  ،ويمكعععن تحديعععد القيمعععة كعععذلك علعععى أسعععاس تقعععدير القيمعععة ععععن طريعععق إدارة الطعععرف الناقعععل
طععرف ثالععث. وحععين يععتم اإلفصععاح عععن قيمععة المسععاعدة الخارجيععة التععي أو عععن طريععق  ،المسععتلم

مععن الجععزء األول مععن هععذا المعيععار  1/12/51فععإن الفقععرة  ،تكععون علععى شععكل سععلع أو خععدمات
تتطلب اإلفصاح عن األساس الذي تم على أساسه تحديد تلك القيمة. وجعين يعتم تحديعد القيمعة 

وهععي القيمععة التععي يمكععن  -رف القيمععة العادلععةعلععى أنهععا قيمععة عادلععة فيجععب أن تتطععابق مععع تععع
بعععين أطععراف مدركعععة وراغبععة فععي معاملعععة علععى أسعععاس  ،أو تسععوية التععزام ،اسععتبدال األصععل بهعععا

 تجاري. 
 

إلى التي ترغب في التحول الحكومات ومنشآت القطاع العام األخرى   2/2
 المحاسبي ستحقاقاإل أساس

 

 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية  عرض
المحاسبي بعرض  ستحقاقاإل إلى أساسترغب في التحول  التي المنشأة تقومأن  يُستحسن  5/5/1

في ار المحاسبة الدولي يمع يقتضيهالذي  الشكلبنفس  نقدية بيان مقبوضات ومدفوعات
 . "بيانات التدفق النقدي" 5 لقطاع العاما

 
حول تصنيف  إرشادات "يانات التدفق النقديب" 5 لقطاع العامفي ا ار المحاسبة الدولييمعيقدم    5/5/5

ستثمار التدفقات النقدية كتدفقات تشغيلية وتمويلية و  ية ويشتمل على متطلبات إلعداد بيان تدفقات ا 
 للجوانب الرئيسية ا  ملخص 3الملحق  يتضمن. هذه الفئات بشكل منفصل في متنه بينتنقدية 

رشاد "نات التدفق النقديبيا" 5 لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعل حول تطبيقها  اتوا 
معلومات اإلفصاح عن الجزء الثاني من هذا المعيار  ويشجعبموجب هذا المعيار.  لإلبالغ
. 5 قطاع العامفي الار المحاسبة الدولي يمع إلى جانب تلك المعلومات التي يتطلبهاإضافية 

في ار المحاسبة الدولي يمعيه في المنصوص عل الشكلالمنشآت التي تتبنى  وُيستحسن أن تقوم
ضافية اإلفصاحات اإلبإجراء بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية  لعرض 5 لقطاع العاما

 المحددة في الجزء الثاني من هذا المعيار. 
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  يةتقتااداإل المنشأةمن  اتستثناءاإل - نطاق البيانات الموحدة
لقطاع في ا لمعايير المحاسبة الدولية وفقا   محاسبيال ستحقاقاإل أساس ما عندما تتبنى منشأة  5/5/3

تقوم بتوحيد المنشآت التي تكون السيطرة فيها  فإنها ال ،ستحقاقعلى أساس اإلالمبنية العام 
ُ   حتفاظواإلها إستمالكالمسيطر عليها يتم  المنشأةمؤقتة ألن  التصرف بها  بهدف بها حصريا 

على  ،تنوي حكومة وطنية ما سيطرة المؤقتة حينال تحدثقد و في المستقبل القريب.  الحقا  
 المسيطر عليها إلى حكومة محلية.  المنشأةتحويل حصتها في  ،سبيل المثال

 
منشآت من البيانات المالية الموحدة هذه ال إستثناءال ينص الجزء األول من هذا المعيار على   5/5/1

 التي يتم إعدادها بموجب األساس النقدي. 
 -لى:وُيعزى ذلك إ

 فقطالتي تخضع للسيطرة على أساس مؤقت  المنشأةنقد  إستخداميمكن أنه  (أ)
 و  ؛السيطرة المؤقتة فترةخالل  يةقتصاداإل المنشأةلمصلحة 

لن تنشأ  ستحقاقتعديالت التوحيد المعقدة المحتملة التي قد تلزم بموجب مبدأ اإلأن  (ب)
 بموجب األساس النقدي. 

 
 لقطاع العامفي ا اء من التوحيد بموجب معايير المحاسبة الدوليةهذا اإلعف من أجل تطبيق  5/5/2

بشكل واضح بخطة  ملتزمةالمسيطرة  المنشأة يجب أن تكون ،ستحقاقعلى أساس اإل المبنية
ومن أجل السيطرة عليها.  إنهاءأو  ةمؤقتالالخاضعة للسيطرة  المنشأةرسمية للتصرف ب

 بأن لديها نيةأن تثبت  المنشأةعلى يتعين  ،التقاريرإلعداد  تواريخ متعاقبة فياإلعفاء  تطبيق
 المنشأةالسيطرة عليها. تلتزم  إنهاءأو  ةمؤقتالالخاضعة للسيطرة  المنشأةلتصرف بة لمستمر 

السيطرة عليها عندما يكون لديها خطة رسمية  إنهاءبشكل واضح بالتصرف بمنشأة أخرى أو 
 الخطة.  سحاب من تلكنلإلللقيام بذلك وعند غياب إمكانية واقعية 

 
في  ختالفذا اإله ستحقاقاإل إلى أساسلتحول ل المنشآت التي تتهيأينبغي أن تدرك   5/5/1

واألساس  ستحقاقلقطاع العام على أساس اإلفي امتطلبات التوحيد لمعايير المحاسبة الدولية 
سيطر عليها ي منشآت مألبالنسبة  كانت السيطرة مؤقتة ويلزمها أن تحدد ما إذا ،النقدي

 .ان المقبوضات والمدفوعات الموحدةمشمولة في بي
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 2الملحق 
   إفااحات معينة مواى بها في الجزء الثاني من المعيارتوضيح 

 

ة في توضيح تطبيق التوصيات والمساعد هوالملحق  والغرض من هذافقط.  يهذا الملحق توضيح
 معانيها. 

 

 "أ ب ج"شأة مقتطف من مالحظات البيانات المالية للمن
 

 ( 2/1/11)الفقرة  العمليات التي تتم إدارتها لحساب الغير
 

كوكيل بالنيابة عن  المنشأةتديرها  عملياتعن  الناجمةنقدية التدفقات اللحساب الغير  العمليات تضم
النقد الذي يتم تحصيله بصفة وكيل في صندوق  ويتم إيداع كافة. محددةحكومية  وهيئاتالحكومة 

على  المنشأةمناسب. ال تسيطر ما هو حسب ،الحساب( إسم) ئتماناإلأو حساب  و/ ةالموحد تااإليراد
النقد المودع فيها دون تفويض محدد من الجهة الحكومية ذات  إستخدامهذه الحسابات وال تستطيع 

 . الصلة
 

 1-222 × 222 × العمليةطبيعة  )بآالف من وحدات العملة(
يابة عن وكالة النقد الذي يتم تحصيله بالن

 إكزيكاتيف/كراون إي إف
 
 

 تحصيل الضرائب
 

تحصيل رسوم 
 الخدمات العامة

× 
 
 
× 
× 

× 
 

 
× 
× 

 (×) (×)  النقد الذي يتم تحويله إلى المنشآت المعنية
  - - 
    
 

 ( 2/1/31معامالت األطراف ذات العالتقة )الفقرة 
 52 لقطاع العامفي ا لمحاسبة الدوليا يارمع هو محدد فين )كما إن موظفي اإلدارة الرئيسيي

الحاكمة وأعضاء  الهيئةهم الوزير وأعضاء  "أ ب ج"لمنشأة ل ("األطراف ذات العالقة عن فصاحاتاإل"
وكبير  المدير العام. يحضر "أ"الحاكمة من أعضاء تعينهم الحكومة  الهيئةمجموعة اإلدارة العليا. تتألف 

أ "منشأة الالحاكمة. ال تكافئ  الهيئةاكمة إال أنهما ليسا من أعضاء الح الهيئةات إجتماع والمدير المالي
مرادف على أساس  المحددالحاكمة وعدد األعضاء  الهيئةأعضاء  ويكون إجمالي مكافآتالوزير  "ب ج

 -ضمن هذه الفئة كما يلي: آتلدوام الكامل الذين يستلمون مكافل
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 مليون. "س"          إجمالي المكافآت
 .شخص "ص"شخاص          عدد األ

 

 وفيما يلي. في المنشأة األقسامورؤساء  والمدير المالي المدير العاممن  العلياتتألف مجموعة اإلدارة 
على أساس مرادف للدوام الكامل  محددوعدد المدراء ال العلياأعضاء مجموعة اإلدارة  إجمالي مكافآت

 -:الذين يستلمون مكافآت ضمن هذه الفئة كما يلي
 مليون. "ع"         آتإجمالي المكاف

 .شخص "ق"عدد األشخاص          
 

 "س"مقتطف من مالحظات البيانات المالية للحكومة 
 

 )أ(( 5/1/33)الفقرة  لتزاماتواإلاألصول 
 والمعدات والمصانعالممتلكات 

 وُتعرضتها. ومعدا ومصانعهارئيسية من ممتلكاتها ال فئاتالشرعت الحكومة بعملية تحديد وتقييم 
ويتم إجراء التقييمات من قبل ُمقّيم مهني مستقل. وفيما يلي . إعادة التقديراألصول بالتكلفة التاريخية أو 

 -:أسس التقييم المستخدمة لكل فئة من األصول
 

 التكلفة                  والمعدات المصانع
 القيمة الجارية                           يضااألر 

 التكلفة أو القيمة السوقية                              المباني
 

 1-222 × 222 × )بآالف من وحدات العملة(                          
 × × والمعدات المصانع

   األراضي والمباني
 × × الممتلكات الواقعة ضمن حدود المدينة

 × × المباني بسعر التكلفة
 × ×                                     إعادة التقديرالمباني حسب 

 × × 
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 )أ(( 5/1/33األصول واإللتزامات )الفقرة  : مقتطف من مالحظات البيانات المالية للحكومة "س"
 القروض
    -الحكومة مدرجة أدناه: قروض

 

 × 222 × 222-1 
   )بآالف من وحدات العملة(

 × × الرصيد في بداية السنة
   العائدات

 × × مؤسسة تجارية محلية
 × × مؤسسة تجارية أجنبية

 × × بنوك التنمية ووكاالت اإلقراض المماثلة
 × ×   القروضإجمالي 

   
   التسديد

 (×) (×) مؤسسة تجارية محلية
 (×) (×) مؤسسة تجارية أجنبية

 (×) (×) بنوك التنمية ووكاالت اإلقراض المماثلة
 (×) (×) إجمالي التسديدات

 × × الرصيد في نهاية العام
   
 



 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة

 1221 (5)الملحق أساس النقد

 يتبع(× مقتطف من مالحظات البيانات المالية للحكومة )
 )ب(( 2/1/33)الفقرة  عندما ال تقوم المنشأة بإعالنها للجمهور مقارنة مع الموازنات

 

 اإلنحراف مقدر فعلي )باآلالف من وحدات العملة(
    المقبوضات

    الضريبة
 × × × ضريبة الدخل

 (×) × × ضريبة القيمة المضافة
 × × × ضريبة األمالك
 (×) × × ضرائب أخرى

 × × × 
    اإلعانة إتفاتقيات

 - × × الوكاالت الدولية
 - × × منح ومعونات أخرى

 × × - 
    القروض

 (×) × × القروضالعائد من 
    

    رأسماليةمقبوضات 
 × × × اتالعائدات من التصرف بالمصانع والمعد

    

    األنشطة التجارية
 × × × المقبوضات من األنشطة التجارية

    
 × × × مقبوضات أخرى

 × × × إجمالي المقبوضات
    

    المدفوعات
    العمليات

 (×) (×) (×) األجور والرواتب ومنافع الموظفين
 × (×) (×) اتستهالكواإلاإلمدادات 

 (×) (×) (×) 
    الحواالت

 - (×) (×) المنح
 - (×) (×) حواالت أخرى

 (×) (×) - 
    

    رأسماليةنفقات 
 (×) (×) (×) شراء/ إنشاء مصانع ومعدات

 - (×) (×) شراء أدوات مالية
 (×) (×) (×) 

 

    تسديد القرض والفائدة
 - (×) (×) القروضتسديد 

 - (×) (×) مدفوعات الفائدة
 (×) (×) - 

 × (×) (×) أخرى مدفوعات
 (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات

    

 × × × )المدفوعات( صافي المقبوضات/
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 "س   ع"مقتطف من مالحظات البيانات المالية للمنشأة 
 

 (2/1/41و  2/1/44و  2/1/41المنشآت المسيطر عليها )الفقرات 
 

منشآت المن أنشطة  نتفاعلإلشغيلية السياسات المالية والت إدارةصالحية "س ص ع" منشأة اللدى 
ة المنشآت المسيطر عليها في البيانات المالي وُتشمل كافةمسيطر عليها. المنشآت ال هيو  األخرى.

المنشآت ب)أ( في الجزء األول من هذا المعيار اإلفصاح عن قائمة 1/1/52الموحدة. )تقتضي الفقرة 
 الهامة المسيطر عليها(.

 

تنشأ السيطرة على و أو تشريع آخر يمنح التفويض.  قانون وفقشآت الحكومية تنشأ السيطرة على المن
)ج( و )د( يتم ذلك عن طريق وفي حالة المشروعين  وفق قانون معين ةالحكومي مؤسسات األعمال

 رغممن خالل سلطة تشريعية  (هـ)بالسيطرة على المشروع  "س ص ع" المنشأة تحتفظملكية. في حصة 
 إلى مستثمرين خاصين.  هاقد تم بيع (هـ)كية المشروع حقوق مل أغلبيةأن 

 

 حصة الملكية المشروع
)%( 

 سلطة التصويت
)%( 

 × × × × هـالمشروع 
 

 المنشآت المسيطر عليها والوحدات التشغيلية إستمالكعمليات 
 
 المشاريع اءسمأ

 المستملكة
 نسبة األسهم المستملكة

% 
اإلعتبارات المدفوعة 

 للشراء
وحدات  من بآالف)

 العملة(

 اإلعتباراتمن  الجزء النقدي
 لشراءالمدفوعة ل

 من وحدات العملة( بآالف)

األرادة النقدية 
 المستملكة

)بآالف من وحدات 
 العملة(

 × × × × × المشروع )ج(
 × × × × × المشروع )د(

  × × × 
     

 

 (مقتطف من مالحظات البيانات المالية للمنشأة "س ص ع")
 بالمنشآت المسيطر عليها ووحدات تشغيلية أخرى ستبعادإعمليات 

 

المشروع الذي  إسم
 إستبعادهتم 

تم األسهم  نسبة
 إستبعادها

% 

اإلعتبارات المفوضة 
 من اإلستبعاد

من وحدات  بآالف)
 العملة(

من  الجزء النقدي
اإلعتبارات 
المقبوضة 
 لإلستبعاد

من وحدات  بآالف)
 العملة(

الرايد النقدي 
 ستبعادهإالذي تم 

من وحدات بآالف )
 العملة(

 × × × × × (و)المشروع 

ام 
 الع

طاع
 الق
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 (2/1/44)الفقرة  هامةمشاريع مشتركة 

 

  المشروع المشترك إسم
 النشاط الرئيسي

 الحاة من المخرجات
×222 

% 
× 222-1 

% 
 مجلس المياه اإلقليمي

 
 مجلس الكهرباء اإلقليمي

 
 المياه توفير

 
 خدمات العامةال تقديم

 
× × 

 
× × 

 
× × 

 
× × 
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  -مقتطف من مالحظات البيانات المالية للحكومة ب:
 (33-1-2)الفقرة  222×ديسمبر  31للسنة المنتهية في  -الموازنة ذات السنتين على أساس النقد

)بآالف من وحدات 
 العملة(

الموازنة ذات 
السنتين 
 األالية 

الموازنة المستهدفة 
 للسنة األولى

الموازنة المنقحة 
لسنة في  ا

 األولى

السنة األولى 
المبالغ الفعلية على 

أساس تقابل 
 للمقارنة

الرايد المتوفر 
 للسنة الثانية

الموازنة المستهدفة 
 للسنة الثانية

الموازنة المنقحة 
 في السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية على 

أساس تقابل 
 للمقارنة

المبالغ : اإلختالف
المقدرة والفعلية خالل 

 ة الموازنةفتر 

          التدفق النقدي الوارد

 × × × × × × × × × الضرائب

 × × × × × × × × × المعونة إتفاقيات

 × × × × × × × × × العوائد: إقتراض

العوائععععععععععععد: التصععععععععععععرف 
 باآلالت والمعدات

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 × × × × × × × × × مقبوضات أخرى

مجموووووووووع التوووووووودفقات 
 ةالوارد

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

التووووووووودفقات النقديوووووووووة 
 الاادرة

         

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الصحة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) التعليم

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) النظام العام والسالمة

                                                 
  حيث يكون مناسبا  اضح بشكل و المحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية واألصلية أو الموازنة النهائيةوجود عمود "اإلختالف". إال أنه قد ُتشمل ال يشترط.  
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 -:ظات البيانات المالية للحكومة بمقتطف من مالح
 (33-1-2)الفقرة  222×ديسمبر  31للسنة المنتهية في  -الموازنة ذات السنتين على أساس النقد

 

)بآالف من وحدات 
 العملة(

الموازنة ذات 
السنتين 
 األالية

الموازنة 
المستهدفة للسنة 

 األولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة األولى

السنة األولى 
المبالغ الفعلية 
على أساس 

 ارنةتقابل للمق

الرايد 
المتوفر للسنة 

 الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
 للسنة الثانية

الموازنة 
المنقحة في 
 السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية 
على أساس تقابل 

 للمقارنة

المبالغ : اإلختالف
المقدرة والفعلية 
خالل فترة 
 الموازنة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الحماية االجتماعية

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الدفاع 

اإلسععععععععععععععكان وخععععععععععععععدمات 
 المجتمع 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

الخعععععععععععععدمات الترفيهيعععععععععععععة 
 والثقافية والدينية 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 
(×) 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الشؤون اإلقتصادية 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) أخرى 

مجموووووووووووع التووووووووووودفقات 
 الاادرة 

(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) اافي التدفق النقدي 

                                                 
  حيث يكون مناسبا  بشكل واضح المحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية واألصلية أو الموازنة النهائيةوجود عمود "اإلختالف". إال أنه قد ُتشمل ال يشترط.  
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 مقتطف من المالحظات المرفقة في البيانات المالية للحكومة ج 
 (5/1/11)الفقرة ت غير الحكومية المساعدة المقدمة من المنظما

 

تقعععع المسعععاعدات مععععن المنظمعععات غيععععر الحكوميعععة ضععععمن مبلعععغ )المععععنح والمسعععاعدات األخععععرى( فعععي بيععععان 
المقبوضعععات والعععدفعات النقديعععة. إن قيمعععة المسعععاعدة معععن المنظمعععات غيعععر الحكوميعععة والمسعععتلمة خعععالل فتعععرة 

  -:إعداد التقارير بعملة اإلبالغ هي
 

 222× 222×-1 
لمقبوضووووووووووووات ا 

 النقدية
الموووووووودفوعات موووووووون 

 طرف ثالث
المقبوضووووووووووووات 

 النقدية
المووووودفوعات مووووون 

 طرف ثالث
 - × × × قيمة المنحة 
 - - - - قيمة القرض

 - × × × المجموع
 

التعععي تحعععدد اسعععتخدام المسعععاعدات  تفاقيعععاتتعععم تلقعععي المسعععاعدة معععن المنظمعععات غيعععر الحكوميعععة بموجعععب اإل
   -:باألغراض التالية

 المجموع أخرى مساعدات الطوارئ التنموية المساعدة 
  222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 

 × × × - - - × × 1م غ ح 
 × × - - - × - - 2م غ ح 

 × × - - - × × × 3م غ ح 

 × × × - - × × × المجموع 

 × × × - × × × × دوالر أمريكي

 × × - - - × × × يورو

 × × - - × × - - ين 
 

   -:كانت العملة التي تم تقديم المساعدة الخارجية بها كالتالي
  حدد واحدة( لمبلغ س.  الدوالر األمريكي لمبلغ ص وعملة أخرى -1م غ ح( 

  اليورو لمبلغ ص  -5م غ ح 

  الين لمبلغ ص  -3م غ ح 

 وتم استخدام المساعدة بشكل حصري لألهداف الموضحة. 
 

قعععد أبعععدوا نيعععة لتقعععديم مسعععاعدات طعععوارئ جاريعععة إذا دععععت  3و 5و 1لحكوميعععة وبمعععا أن المنظمعععات غيعععر ا
وسعيتم تحديععدها  ،كتابيعة ملزمععة تفاقيععاتإلفععإن معدى تلععك المسعاعدة غيععر خاضعع  ،الحاجعة وسععمحت المعوارد

 على أساس تقدير الحاجات وقدرة المنظمة غير الحكومية على تقديم تلك المساعدة الجارية. 
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فرقععا  ومعععدات طبيععة لمسععاعدة ضععحايا الزلععزال فععي  ×522خععالل العععام  1حكوميععة قععدمت المنظمععة غيععر ال
بتقعععديم المعععأوى والطععععام واللبعععاس. وتعععم تقعععدير قيمعععة السعععلع  5منطقعععة س. وقامعععت المنظمعععة غيعععر الحكوميعععة 

وتعععععم تحديعععععد قيمعععععة مسعععععاعدة الطعععععوارئ  ،)س( وحعععععدة معععععن العملعععععة المحليعععععة والخعععععدمات التعععععي تعععععم تلقيهعععععا ب
علعععى تقعععديرات الكلفعععة التعععي قعععدمتها المنظمعععات غيعععر الحكوميعععة  عتمعععادتعععم تقعععديمها باإلالمتخصصعععة التعععي 

 المشتركة. 
 

 باألحكام والشروط من شأنها أن تتسبب بإلغاء منح المساعدة.  لتزامولم يحصل أي حادثة من عدم اإل
 

أو  ×522ولم يكن هنعاك أي مبعالغ معن مسعاعدات غيعر مسعحوبة معن المنظمعات غيعر الحكوميعة فعي ععام 
522×-1  . 
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   مقتطفات من المالحظات الملحقة في البيانات المالية للحكومة ج
 

 (5/1/12والفقرة  5/1/11الفقرة ) فئات المساعدات الخارجية
 

المسعاعدات الخارجيعة  تغاللإسعتحعدد  إتفاقيعاتتم تلقي المساعدات الخارجية خعالل فتعرة إععداد التقعارير معن وكعاالت مسعاعدات خارجيعة متععددة وثنائيعة األطعراف بموجعب 
   -:باألغراض التالية

 
 المجموع أخرى مساعدات الطوارئ المساعدة التنموية 
 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 

 × × - ×   × × تقيمة القرض 

 × × - - × × - × تقيمة المنحة 

 × × - × × × × × المجموع

 × × - × × × × × المبلغ المستخدم
 

 
 

 

 

 المجموع أخرى 2الوكالة  1الوكالة  
 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 

 × × - × - - × × تقيمة القرض

 × × - × × × - × تقيمة المنحة 

 × × × × × × × × المجموع

 - - - - - - × × الدوالر األمريكي -العملة:
 - - - - × × - - اليورو
 - - × × - - - - الين

 × × - - - - - - أخرى



 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة

 1211 (5)الملحق أساس النقد

 (5/1/15الفقرة ) المساعدات الخارجية غير المسحوبة
ة ولكععن لععم يععتم تتكععون مععنح وقععروض المسععاعدات الخارجيععة غيععر المسععحوبة مععن مبععالغ كععان قععد تععم تحديععدها فععي اتفاقيععة ملزمععة مععع وكععاالت مانحععة للمسععاعدات الخارجيعع

بهعا فعي المسعتقبل. وكانعت قعروض المسعاعدة  لتعزامبهعا فعي السعابق ومعن المتوقعع اإل لتعزاموهعي خاضععة ألحكعام وشعروط تعم اإل ،ماليعةها في تعاريخ إععداد التقعارير الإستغالل
تخدام غيعر المسعحوبة باسع الخارجية الملغاة أو المنتهية قد نتجت عن إفراط في التقدير لتكلفعة مشعاريع التنميعة. ويعتم ععرض التغيعرات فعي مبلعغ قعروض ومعنح المسعاعدات

 عملة اإلبالغ الخاصة بالمنشأة.
 المجموع أخرى مساعدة الطوارئ المساعدة التنموية 
 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 

 الرصيد اإلفتتاحي 
 القروض 

 المنح

 
× 

× 

 
× 
× 

 
- 
- 

 
- 
× 

 
× 
- 

 
× 
- 

 
× 

× 

 
× 

× 

 البنود المصادق عليها في الفترة
 القروض 

 المنح

 
× 

× 

 
× 
× 

 
- 
× 

 
- 
× 

 
× 
× 

 
- 
× 

 
× 
× 

 
× 
× 

 × × × × × × × × المجموع المتوفر 
 - (×) (×) (×)  - (×) (×) القروض المسحوبة 

 (×) (×) - - (×) (×) (×) (×) المنح المسحوبة 
 المنتهية/القروض الملغاة

 المنتهية/المنح الملغاة
(×) 

- 
(×) 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(×) 
- 

(×) 
- 

 × × × × - - × × فرق الصرف

 القروض-رصيد اإلقفال
 المنح -رصيد اإلقفال

× 
× 

× 
× 

- 
- 

- 
- 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
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 رايد اإلتقفال
 بالعملة المستخدمة

 المجموع أخرى مساعدة الطوارئ المساعدة التنموية
222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 222× 222×-1 

 × × × × × - × × الدوالر األمريكي

 × × × × × - × × اليورو

 × × × × - - × × الين

 - × - - - - × × أخرى
         

         بعملة اإلبالغ
         القروض
 × × × × - - × × 1الوكالة 

 × × × × - - × × 1الوكالة 

         المنح 
 × × × × × - × × 5الوكالة 

 × × × × × - × × 1الوكالة 

 × × × × × - × × المجموع
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 (5/1/11الفقرة  )األحكام والشروط المهمة 
 قيود عامة

أو مقيعععدة بعععأداء بععععض  جيعععة واألرصعععدة غيعععر المسعععحوبة خاضععععة،ات المسعععاعدة الخار إلتزامعععيكعععون رصعععيد 
 أو مالية متفق عليها.  إقتصاديةاألعمال المتفق عليها أو اإلبقاء على مستويات 

 
وتشعمل الخطعة إسعتراتيجية لتخفعيض  ،المسعاعدة التنمويعة سعتالمإل ةإقتصعاديووضعت الحكومة خطة تنمية 

مسععتوى الفقععر يععدعمها المجتمععع المععانح. واتفقععت الحكومععة والطععرف المععانح علععى األهععداف الرئيسععية التاليععة 
 .ة(يضمن إستراتيجية تخفيض مستوى الفقر)على المنشأة تحديد األهداف الرئيس

 

ح علعععى طعععرق لمراقبعععة التقعععدم نحعععو تحقيعععق األهعععداف المتفعععق عليهعععا ولقعععد اتفقعععت الحكومعععة والمجتمعععع المعععان
 وسيجتمعون سنويا  لتقييم التقدم. 

 

وتشعمل المعنح والقعروض الهادفعة لعدعم مشعاريع محعددة أهعداف األداء المعالي لجميعع مرافعق المعاء والكهربعاء 
لمرافعععق الحاليعععة والمحافظعععة الجيعععدة علعععى أصعععول ا ،لضعععمان إيعععراد كعععاف لتغطيعععة تكعععاليف تعععوفير الخعععدمات

 والمساهمة في برنامج تبديل وتجديد األصول. 
 

 قيود الشراء 
تكععون بعععض البنععود فععي المسععاعدة التنمويععة المسععتلمة خاضعععة لقيععود متعلقععة بطبيعععة السععلع والخععدمات التععي 
يمكعن شعراؤها أو الدولعة التععي يمكعن شعراء السععلع أو الخعدمات منهعا. وتكعون جميععع القعروض والمعنح البنكيععة 

أو سععلع  ،متعععددة األطععراف مقيععدة بأنهععا )أ( تمنععع اسععتخدام المععوارد النقديععة لشععراء سععلع أو خععدمات عسععكرية
)ب( يجعب أن يكعون شعراء السعلع والخعدمات معن العدول األعضعاء المحعددة.  ،رفاهية أو سعلع مضعرة بالبيئعة

اء السععلع أو الخععدمات وتكععون المسععاعدات الخارجيععة المقدمععة مععن وكععاالت ثنائيععة إمععا متاحععة أو محععددة بشععر 
 ،من الجولة المانحة للموارد المالية. وتمول "قروض ومنح الهدف المحدد" المشاريع المحعددة بشعكل واضعح

 وتكون مشتريات السلع والخدمات مقتصرة على عناصر اإلنتاج المتفق عليها لكل مشروع. 
 

 (5/1/13الفقرة ) باألحكام والشروط المهمة األخرى لتزامعدم اإل 
تلبي نفقات الحكومة في قطعاع التعلعيم المسعتوى الهعدف والمععزو بشعكل رئعيس إلعى التعأخير فعي اإلنشعاء  لم

بسبب الزلزال. وبلغت النفقات )س(% دون الهدف. وتم أخعذ الخطعوات الالزمعة معن أجعل تصعحيح ضععف 
طعععط لهعععا. االسعععتثمار فعععي قطعععاع التعلعععيم وتعععدعم الحكومعععة والجهعععات المانحعععة اإلجعععراءات التصعععحيحية المخ

والتزمععت الحكومععة مععن جهتهععا بجميععع األحكععام الخاصععة بالشععراء والنافععذة لجميععع قععروض ومععنح المسععاعدات 
   الخارجية القائمة.

 

 (5/1/12الفقرة ) كفاالت تقروض منح المساعدات الخارجية
صعفر(.  :1-×522)س( قرض تمويل تصدير قائم بمبلغ )ص( من وحعدات العملعة ) كفلت حكومة السنة

ويكععون معععدل الفائععدة علععى الرصععيد القععائم )س(%.  ،تسععديد المبلععغ األصععلي فععي مععدة خمععس سععنوات وسععيتم
وال تكعون قعروض أو  ،وال ينشعأ أي أحكعام أو شعروط أخعرى معن الكفالعة ،وينبغي فقط تسديد دفعات الخدمعة

 منح المساعدة الخارجية األخرى خاضعة للكفالة من طرف ثالث. 
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 (5/1/11الفقرة ) ات خدمة الدينامإلتز  -أحكام وشروط التسديد
سعععنوات كحعععد أقصعععى.   1-2فتعععرات السعععماح والتعععي تتعععراوح بعععين تشعععمل أحكعععام قعععروض المسعععاعدة التنمويعععة  

وتشععمل معععدالت الفائععدة كععال  مععن المعععدالت الثابتععة والمعععدالت المتغيععرة. ويععتم التعامععل مععع جميععع قععروض 
وتتعراوح مععدالت الفائعدة علعى القعروض ذات مععدل الفائعدة  المساعدة التنموية بالدوالر األمريكي أو اليورو.

بعين )س(% إلعى )ص(% بمععدل معوزون  ،X522كأن تكون في السنة المالية المنتهية في الععام  ،الثابت
" LIBORيبلععغ )ع(%. وتتععرواوح معععدالت الفائععدة علععى القععروض ذات معععدل الفائععدة المتغيععر مععن "اليبععور 

)ع(%   X522" زائعد )ص(% بمععدل معوزون فعي نهايعة السعنة الماليعة LIBORزائد )س(% إلى "اليبور 
 )ع(%.  X-1522وفي نهاية السنة المالية 

 

ويعتم اسعتخدام العديعد معن العمعالت معهعا بمعا فعي  ،وال تشمل بعض قروض المساعدة الخارجية فتعرة سعماح
 ذلك الدوالر األمريكي واليورو والين. 

 
222× 

 اح المتبقيةالدين القائم في سنوات السم
 المجموع 7-1 4-2 منتهية 

 × × × × التنموية المساعدة

 × - - × أخرى 

 × × × × المجموع
 

 

ة فتععرات سععداد تتععراوح بعين )س( سععنة و)ص( سععنة تبععا  لفتععرة السععماح بمعععدل يوجعد لقععروض المسععاعدة التنمويع
تعتمعد خدمعة العدين علعى دفععة  ،موزون لدين قائم من )ع( سنة بما فيها فترة السعماح. وعلعى جميعع الحعاالت

 ثابتة للمبلغ األصلي باإلضافة إلى الفائدة المتراكمة. 
 

 سداد تتراوح بين )س( سنة و)ص( سنة بمععدل معوزون ل ويوجد لقروض المساعدة الخارجية األخرى فترات
 .المتراكمة الفائدة إلى باإلضافة األصلي للمبلغ ثابتة دفعة على الدين خدمة تعتمد )ع( سنة. و

222×-1 
 الدين القائم في سنوات السماح المتبقية

 المجموع 7-1 4-2 منتهية 
 × × × × التنموية المساعدة

 × - - × أخرى 

 × × × × المجموع
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222× 
 دفعات خدمة الدين بإضافة الفائدة

 المجموع أخرى الين اليورو الدوالر األمريكي 
 × × × × × المساعدة التنموية

 × - - × × أخرى 

 × × × × × المجموع

 

222×-1 
 دفعات خدمة الدين بإضافة الفائدة

 المجموع أخرى الين اليورو الدوالر األمريكي 
 × × × × × المساعدة التنموية

 × - - × × أخرى 

 × × × × × المجموع
 

المبلعععغ األصعععلي جميعععع دفععععات خدمعععة العععدين للسعععنوات الالحقعععة مبنيعععة علعععى دفععععة لمبلعععغ ثابعععت يتكعععون معععن 
باإلضافة إلى الفائعدة المتراكمعة. وتعتمعد دفععة الفائعدة أو عنصعر تكلفعة الخدمعة علعى المبلعغ األصعلي القعائم 

فتعتمعد تلعك الدفععة  ،لكل قعرض فعي نهايعة السعنة الحاليعة. أمعا بالنسعبة للقعروض ذات مععدل الفائعدة المتغيعر
ديد دفعات خدمعة العدين التعي تكعون بالعملعة األجنبيعة على معدالت الفائدة الشائعة في ذلك التاريخ. وتم تح

 عن طريق تطبيق معدل اإلغالق للصرف في تاريخ إعداد التقارير المالية. 
 

 و)س( من السنوات الالحقة 1×+222
 الفائدة بإضافة الدين خدمة دفعات

 المجموع أخرى الين اليورو الدوالر األمريكي 
 × × × × × التنموية المساعدة

 × - - × × رىأخ

 × × × × × المجموع
 

 (1/12/51والفقرة  5/1/12الفقرة ) السلع والخدمات إستالم
المنطقععة )س( ونجععم عنععه تععدمير كبيععر للممتلكععات الحكوميععة  ×522ضععربت هععزة أرضععية شععديدة فععي العععام 

بععاألفراد وخسععائر كبيععرة فععي األرواح. وتبرعععت وكععاالت متعععددة وثنائيععة األطععراف مععن دول عععدة  ،والخاصععة
نقاذ العالقين فعي الحطعام باإلضعافة إلعى طعاقم طبعي متخصعص  ،والمعدات للمساعدة في إيجاد المفقودين وا 

في معالجة الصعدمات معع مععداتهم الطبيعة الخاصعة. وتعم كعذلك تعأمين المعأوى والطععام لتلعك المنطقعة. وتعم 
ــــتقعععدير قيمعععة السعععلع والخعععدمات المقدمعععة  . وتعععم تحديعععد قيمعععة المسعععاعدة )ص( معععن وحعععدة العملعععة المحليعععة ب



 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة

 1211 ( 5)الملحق أساس النقد  

علعععى تقعععدير التكلفعععة العععذي قامعععت بعععه وكعععاالت اإلغاثعععة ثنائيعععة األطعععراف ألن األسععععار  عتمعععادالخارجيعععة باإل
 المحلية للسلع والخدمات التي تم تقديمها غير معروفة. 

 

ت العملعة )س( معن وحعداع وتعم تقعديرها بع ،آالف األطنان من األرز كمعونعة غذائيعة خعالل الععام إستالموتم 
 المحلية بحساب سعر الجملة من لهذا األرز في أسواق الجملة المحلية. 

 

والتععي  ،ولععم يععتم تسععجيل السععلع والخععدمات المسععتلمة خععالل العععام فععي بيععان المقبوضععات والمععدفوعات النقديععة
 إسعتالم)بشكل مباشعر أو غيعر مباشعر( أو التعي دفعتهعا الحكومعة. وتعم  تعكس فقط المبالغ النقدية المستلمة

 السلع والخدمات العينية كجزء من مساعدات الطوارئ وتم اإلشارة إلى هذا في المالحظات. 
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  3الملحق 
ار المحاسوبة يومع الذي يقتضيه بالشكلبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية  عرض
 "بيانات التدفق النقدي" 2 لقطاع العامفي اي الدول

 
إلى أساس ترغب في التحول التي  المنشأةمن هذا المعيار  الجزء الثاني في 5/5/1الفقرة  تشجع

ار يمع الذي يقتضيه الشكلبنفس  النقدية مدفوعاتالمقبوضات و البيان  بأن تعرض المحاسبي ستحقاقاإل
في ار المحاسبة الدولي يمعيتم تطبيق و  ."بيانات التدفق النقدي" 5 لقطاع العامفي االمحاسبة الدولي 

المحاسبي بموجب معايير  ستحقاقاإل أساسوفق  تقاريرهاالتي تعد  المنشأةقبل من  5 لقطاع العاما
 لقطاع العام.المحاسبة الدولية في ا

  
رشاد 5 لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعالرئيسية من جوانب لل ملخصا  يقدم هذا الملحق   اتوا 

ويتعين كما يقتضي هذا المعيار.  لمحاسبيا يساس النقداألإلعداد التقارير المالية بموجب حول تطبيقها 
ار المحاسبة يمع لمتطلبات وفقا   النقدية مدفوعاتالمقبوضات و بالبيان  عرض تنويالمنشآت التي  على

 .حسب ما هو مناسب اريمعال الرجوع إلى ذلك 5 لقطاع العامفي االدولي 
 

  2 ملقطاع العافي اار المحاسبة الدولي يمعالذي يقتضيه  العرض بالشكل
التي تعد  المنشأةمن  "بيانات التدفق النقدي" 5 لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعيتطلب  .1

بيان تدفق نقدي  تقوم بإعدادأن  المحاسبي ستحقاقاإل أساسمالية بموجب البيانات ال وتعرض
ية ثمار ستاألنشطة التشغيلية واإل حسب التي يتم تصنيفها الفترةالتدفقات النقدية خالل  يبين

 والتمويلية كما هو محدد أدناه. 
 

 تعريفات
 وبنية مقداريرات في ياألنشطة التي تؤدي إلى تغ (Financing activities) األنشطة التمويلية .5

 . المنشأة قروض المساهم به رأس المال
 

ستثمار و  طويلة األجلاألصول شراء  (Investing activities) يةستثمار األنشطة اإل أخرى ات ا 
 .والتصرف بها النقد المعادلمشمولة في  غير

 
ية إستثمار نشطة أك ال تضيفالتي و  المنشأة أنشطة (Operating activities)األنشطة التشغيلية

  أو تمويلية.
 

 

 المالية البياناتعناار 
تصنيف لدى عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية بهذا الشكل قد يكون من الضروري  .3

واحدة بطرق مختلفة. )يستخدم مصطلح بيان التدفق النقدي  عمليةالناشئة عن  التدفقات النقدية
 عرضهفيما تبقى من هذا الملحق للداللة على بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية الذي يتم 

 ،(. على سبيل المثال5 قطاع العامفي الار المحاسبة الدولي يمعالذي يقتضيه  الشكلبنفس 
يمكن تصنيف عنصر  ،القرض أصلعلى كل من الفائدة  ما النقدي لقرضعندما يشتمل التسديد 
. على أنه نشاط تمويلي أصل القرضتشغيلي كما يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط 

تدفقاتها النقدية من  بعرضالتي تقدم معلومات عن طريق بيان التدفق النقدي  المنشأةتقوم و 
 لتمويلية بالطريقة األنسب ألنشطتها.ية واستثمار األنشطة التشغيلية واإل
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 -تعرض المبالغ التالية: ا  أسطر يشمل بيان التدفق النقدي    . 1
 لمقبوضات من األنشطة التشغيلية؛إجمالي ا (أ)
  مدفوعات على األنشطة التشغيلية؛إجمالي ال (ب)
 النقدية من األنشطة التشغيلية؛ صافي التدفقات (ج)
 ية؛ستثمار نقدية من األنشطة اإلصافي التدفقات ال (د)
 النقدية من األنشطة التمويلية؛ صافي التدفقات (هـ)
 و أرصدة النقد في بداية الفترة ونهايتها؛ (و)
 في النقد. انصافي الزيادة أو النقص (ز)

 

عرض ذلك الفي متن البيان عندما يكون  إضافية فرعيةوعناوين ومجاميع  أسطر كذلك عرضسيتم 
 .صحيحبشكل نشأة التدفقات النقدية للم لعرضأمرا  ضروريا  

 

 -ما يلي: المرفقة في متن بيان التدفق المالي أو في المالحظات أيضا   المنشأة تعرض . 2
عن  الناجمة اإلجمالية المدفوعات النقديةو  اإلجمالية لمقبوضات النقديةلالرئيسية  الفئات (أ)

الفقرة  اهبتسمح  التي الحاالت بإستثناء ،ية والتمويليةستثمار األنشطة التشغيلية واإل
 ؛القيمة الصافيةبإعداد التقارير على أساس من الجزء األول من هذا المعيار  1/3/13

 بطريقة تناسب عمليات منشأة ما؛ تصنيفا  فرعيا  إلجمالي المقبوضات النقدية من العمليات (ب)
 و

تصنيف مبني على طبيعة المدفوعات أو وظيفتها  إستخدامتحليل للمدفوعات التشغيلية ب (ج)
 حسبما هو مناسب. ،شأةالمنضمن 

 

الفائدة وأرباح و  األصول الرأسمالية ستمالكإلاإلفصاح المنفصل عن المدفوعات التي يتم تأديتها إن 
 .5 لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعمتطلبات يتفق و األسهم 

 

ور تتعلق بما اإلفصاح عن معلومات حول أم يتم تعزيز شفافية ومساءلة التقارير المالية من خالل . 1
أو بيع  تشغيلية( و/ أو الرسوم )أنشطة أو الغرامات و/ إذا كان يتم توليد النقد من الضرائب و/

هذا  إنفاق)أنشطة تمويلية( وما إذا قد تم  قتراضاتاإلأو  ية( و/إستثمار )أنشطة  الرأسماليةاألصول 
ن و سداد الديية( أو إستثمار  )أنشطة الرأسماليةاألصول  ستمالكإلالتكاليف التشغيلية أو لتلبية النقد 

 للموارد أكثر إطالعا  وتقييمات  إجراء تحليل أيضا  فصاحات اإل وستسهل هذه)أنشطة تمويلية(. 
ستمرار الحالية للمنشأة والمصادر المحتملة و  يةالنقد فقات النقدية الواردة المستقبلية. وعليه التد يةا 

أو  عن هذه المعلومات في البيانات المالية و/ على اإلفصاحيحث هذا المعيار جميع المنشآت 
 . ذات العالقةالمالحظات 

 

 األنشطة التشغيلية 
الذي  مدىاليعتبر مبلغ صافي التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية مؤشرا  رئيسيا  على  . 1

 -:المنشأةتمويل عمليات تم به 
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 و (؛ائب )بطريقة مباشرة وغير مباشرةعن طريق الضر  (أ)
 .المنشأةمن مستلمي البضائع والخدمات التي تقدمها  (ب)

 

مدى الة في تحديد عن مبلغ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليكذلك اإلفصاح  يساعد
ودفع أرباح  لتزاماتفي تسديد اإل هإستخداممكن الذي يو  النقد المنشأةعمليات  الذي تعرف به

خارجية  ات جديدة دون اللجوء إلى مصادرإستثمار دخول في مالكها والعلى توزيعات ال سهم/األ
مدى تمويل  علىللتمويل. تقدم التدفقات النقدية التشغيلية الموحدة للحكومة بكافة مؤسساتها مؤشرا  

 عناصر التدفقاتتعتبر المعلومات حول و نشطتها الحالية من خالل الضرائب والرسوم. ألالحكومة 
نقدية التدفقات ال تقديرفي  ،إلى جانب معلومات أخرى ،ية معلومات مفيدةالنقدية التشغيلية التاريخ

 مستقبلية. التشغيلية ال
 

المولدة الرئيسية المنشأة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بالدرجة األولى من أنشطة  مدُتست   . 1
 -أمثلة على التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:وفيما يلي . للنقد
 ة من الضرائب والرسوم والغرامات؛نقديالمقبوضات ال (أ)
 ؛المنشأةالبضائع والخدمات التي تقدمها  أثمانمن المقبوضات النقدية  (ب)
لموازنة خرى أو تفويضات ااألمخصصات ال وأ الحواالتمن المنح أو المقبوضات النقدية  (ج)

تتم لك تلك التي بما في ذ ،عامالقطاع أخرى في الحكومة مركزية أو منشآت  تمنحهاالتي 
 ؛رأسماليةأصول  ستمالكإل

 والعموالت؛ واألتعاب اإلتاواتنقدية من المقبوضات ال (د)
منح عام لتمويل عملياتها )ال تشمل القطاع أخرى في النقدية إلى منشآت المدفوعات ال( هـ)

   ؛(تملكأو قروضا  
 إلى موردي البضائع والخدمات؛نقدية المدفوعات ال (و)
    ،للموظفين أو بالنيابة عنهمنقدية المدفوعات ال (ز)
عام عن أقساط التأمين القطاع في الالمقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة تأمين  (ح)

     ؛والمطالبات والدفعات الدورية وغيرها من منافع البوليصة
( ائب الدخل )حيث يكون مناسبا  المحلية أو ضر  ضرائب األمالكنقدية من ال المدفوعات (ط)

 شطة التشغيلية؛فيما يتعلق باألن
  المحتفظ بها ألغراض التداول أو المتاجرة؛عقود النقدية من المدفوعات المقبوضات و ال (ي)
 ؛ وغير المستمرةنقدية من العمليات المدفوعات المقبوضات أو ال (ك)
 .المقاضاةتسويات فيما يتعلق بنقدية المدفوعات المقبوضات أو ال (ل)

 
 وفي تلك الحالة ،أو المتاجرةألغراض التداول  روضبأوراق مالية وق المنشأة يمكن أن تحتفظ . 1

التدفقات  يتم تصنيف . لذلكهبيعبهدف إعادة  شرائه تحديدا  تكون مشابهة للمخزون الذي يتم 
على أنها  أو المتاجرةالتداول المالية المخصصة لغرض وراق األوبيع عن شراء  الناجمةالنقدية 
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ض التي والقرو  المبالغ المدفوعة مقدما  تصنيف  ةعاد يتم وعلى نحو مماثل،أنشطة تشغيلية. 
لتوليد نشاط الرئيسي الب حيث أنها ترتبطعلى أنها أنشطة تشغيلية  تقدمها مؤسسات مالية عامة

 .المنشأةتلك النقد في 
 

بتفويض أو تخصيص ات ختصاصتقوم الحكومات أو غيرها من منشآت القطاع العام في بعض اإل . 12
األموال  تلك إستخدام فيوليس هناك من فرق واضح  ،المنشأةل عمليات يتمو ل معينةأموال لمنشآت 

قادرة على  المنشأةال تكون  وحيث. المساهم بهالمال  ورأس الرأسماليةعمال األو األنشطة الحالية  في
 رأسماليةوأعمال حالية على أنها أنشطة الموازنة بشكل منفصل ات تحديد المخصصات أو تفويض

في الدولي يوضح معيار المحاسبة  ،ية(إستثمار مساهم به )أنشطة مال لية( ورأس )أنشطة تشغي
نقدية من الموازنة كتدفقات تفويض المخصص أو  المنشأةأن تصنف  ضرورة 5 لقطاع العاما

 بيان التدفقات النقدية.ب المرفقة مالحظاتالالعمليات وأن تفصح عن ذلك في 
 

 يةستثمار األنشطة اإل
تدفقات ال مدىية ستثمار األنشطة اإل منصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة يحدد اإلف . 11

وفيما يلي المستقبلية للمنشأة.  تقديم الخدماتمنها المساهمة في  ُيقصد لمواردصادرة النقدية ال
 -ية:ستثمار األنشطة اإل منأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة 

ملموسة وأصول ال واألصول الغيرالمعدات و  والمصانعكات ممتلال لشراءنقدية المدفوعات ال (أ)
بتكاليف التنمية المرسملة  تلك المتعلقة. تشمل هذه المدفوعات طويلة األجلأخرى 

  ؛ يتم إنشائها ذاتيا  والمعدات التي  والمصانعوالممتلكات 
وغيرها غير الملموسة  والبنودوالمعدات  والمصانعنقدية من بيع الممتلكات المقبوضات ال (ب)

 ؛طويلة األجلألصول من ا
في مشاريع  وحصصأو أدوات دين لمنشآت أخرى  ملكيةأدوات  لشراءنقدية المدفوعات ال (ج)

 حتفاظاإلأو تلك التي يتم  النقد المعادلتلك األدوات التي تعتبر لمشتركة )غير المدفوعات 
 (؛أو المتاجرة ألغراض التداول بها

في  حصصالو أو أدوات دين لمنشآت أخرى  ملكيةلانقدية من بيع أدوات المقبوضات ال (د)
التي يتم أو تلك  نقدُا معادال  تلك األدوات التي تعتبر لمشتركة )غير المقبوضات المشاريع ال
 (؛بها ألغراض التداول أو المتاجرة حتفاظاإل

التي تقدمها مؤسسة سلف نقدية وقروض مقدمة ألطراف أخرى )غير السلف والقروض (  هـ)
 مة(؛مالية عا

ر سلف وقروض السلف والقروض المقدمة للغير )غي تسديدنقدية من المقبوضات ال (و)
 مؤسسة مالية عامة(؛

مبادلة إال إذا كان يتم خيارات وعقود قود مستقبلية وعقود آجلة وعقود نقدية لعالمدفوعات ال (ز)
صنف المدفوعات كأنشطة ت عندما أو بالعقود ألغراض التداول أو المتاجرة حتفاظاإل
 مويلية؛ وت
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إال إذا كان  مبادلةخيارات وعقود قود مستقبلية وعقود آجلة وعقود نقدية من عالمقبوضات ال (ح)
كأنشطة  المقبوضاتتصنف  عندمابالعقود ألغراض التداول أو المتاجرة أو  حتفاظيتم اإل
 .تمويلية

 

ت النقدية للعقد يتم تصنيف التدفقا ،لمركز قابل للتحديدنه تحوط أعلى  ما عقدعندما يتم تحديد 
 .لهالذي تم التحوط  للمركزالتدفقات النقدية  التي يتم فيها تصنيف طريقةالبنفس 

 

 األنشطة التمويلية 
عن األنشطة التمويلية أمرا  مفيدا  في التنبؤ  الناجمةيكون اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية  . 15

وفيما يلي أمثلة على للمنشأة.  التمويلقبل مقدمي بالمطالبات على التدفقات النقدية المستقبلية من 
 -التمويلية:التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة 

نقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وكمبياالت وسندات ورهونات  عوائد (أ)
 قصيرة أو طويلة األجل؛ قتراضاتإلوغيرها من ا

 المقترضة؛مبالغ لتسديدات نقدية ل (ب)
بعقد إيجار  المتعلقسدد غير الم لتزاملخفض اإل ما مستأجر من قبل مدفوعات نقدية (ج)

  ؛ وتمويلي
ستردادالعملة و  بإصدارمقبوضات ومدفوعات نقدية ترتبط  (د)  ها.ا 

 

 الفائدة وأرباح األسهم  
اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية من  5 لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعيقضي  . 13

إنه فصاحات فاإل تجري هذهكما يقضي أنه حيثما  األسهم المقبوضة والمدفوعة. أرباحالفائدة و 
 تمويلية. وأية إستثمار  وأكأنشطة تشغيلية من فترة إلى أخرى يجب تصنيفها بطريقة متسقة 

 

ما في بيان  فترةيتم اإلفصاح عن إجمالي مبالغ الفائدة وأرباح األسهم المدفوعة والمقبوضة خالل  . 11
الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح األسهم المقبوضة على أنها عادة  تصنيف  ويتمالنقدي. التدفق 

ليس هناك من إجماع حول تصنيف التدفقات  لكن ،عامة ماليةتدفقات نقدية تشغيلية لمؤسسة 
من الممكن تصنيف و المدفوعة لمنشآت أخرى. فائدة وأرباح األسهم المقبوضة و النقدية المرتبطة بال

 ة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية.الفائدة وأرباح األسهم المقبوضائدة وأرباح األسهم المدفوعة و فال
يمكن تصنيف الفائدة وأرباح األسهم المدفوعة والفائدة وأرباح األسهم المقبوضة  ،ةبديل وكمعالجة

كاليف للحصول ت عبارة عن ألنها ،ية على التواليإستثمار كتدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية 
 . اتستثمار مالية أو عوائد على اإل مواردعلى 

 

 الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات الفئاتاإلبالغ عن 
وطبيعتها ووظيفتها.  التصنيفيعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات على حجم المبالغ موضوع  . 12

 -:أةالمنشلى طبيعة إ ا  إستنادقد تكون التصنيفات الفرعية التالية مناسبة و 
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 أنواع الضرائب(؛ إلى إضافيا   فرعيا   يمكن تصنيفها تصنيفا  مقبوضات من الضريبة )ال (أ)

 والجزاءات والتراخيص؛مقبوضات من الرسوم والغرامات ال (ب)

ئع والخدمات مقبوضات من بيع البضاالبما في ذلك  العمليات التبادليةمقبوضات من ال (ج)
 ؛(ةيت تبادلعملياتصنيفها على أنها  حين تمورسوم المستخدم )

حسب  تصنيفها)التي يمكن  الموازنةأو مخصصات  الحواالتمقبوضات من المنح أو ال (د)
 و المصدر(؛

 المقبوضات من الفائدة وأرباح األسهم.(  هـ)
 

سترداديتم تصنيف بنود المدفوعات تصنيفا  فرعيا  إلبراز التكاليف و  . 11 أو أنشطة التكلفة لبرامج  ا 
يتضمن الجزء األول من هذا و التقارير.  المعدة المنشأةب صلةت أو قطاعات أخرى ذا محددة

 . طبيعتها أو وظيفتهاأمثلة على تصنيف المدفوعات حسب المعيار 
 



 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة

      1211                    (1)الملحق أساس النقد

 4الملحق 
 النوعية إلعداد التقارير المالية الخاائ 
ددا  من من الجزء األول من هذا المعيار أن تقدم البيانات المالية معلومات تلبي ع 1/3/35تقضي الفقرة 
 النوعية إلعداد التقارير المالية. الخصائصيلخص هذا الملحق و النوعية.  الخصائص

 
النوعية هي الخواص التي تجعل من المعلومات المقدمة في البيانات المالية ذات فائدة  الخصائص
عداد المستخدم في إ  يساس المحاسباألوهي تنطبق على البيانات المالية بغض النظر عن  ،للمستخدمين

والموثوقية وقابلية  والمالءمةاألربع هي قابلية الفهم  الرئيسيةالنوعية  الخصائصو البيانات المالية. 
 المقارنة.

 

 تقابلية الفهم
من المستخدمين أن يدركوا معانيها. لهذا الغرض بشكل معقول تكون المعلومات قابلة للفهم حين يتوقع 

وأن يكونوا أنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل فيها بمعقولة  يفترض من المستخدمين أن يكون لديهم معرفة
 لدراسة المعلومات. إستعدادعلى 

 

أنها قد تكون  إعتبارعلى  فقطالمعقدة من البيانات المالية  المسائلأال ُتستثنى المعلومات حول  ينبغي
 بعض المستخدمين. ل بالنسبةالفهم  صعبة

 

 المالءمة
ة بها في تقييم األحداث السابقة أو ستعانستخدمين إذا كان من الممكن اإلتكون المعلومات مالءمة للم

الحالية أو المستقبلية، أو لتأكيد أو تصحيح تقييمات سابقة. وحتى تكون المعلومات مالءمة، يجب 
 .تقديمها في الوقت المناسب

 

 المادية
 .وماديتهاالمعلومات بطبيعتها  مالءمةتتأثر 

حذفها أو تحريفها على قرارات المستخدمين أو على  يؤثرذا كان من الممكن أن إ ماديةتكون المعلومات 
على طبيعة أو حجم البند أو الخطأ  الماديةتعتمد و على أساس البيان المالي.  تجريالتقييمات التي 

 لذلك، تقدم األهمية حدا  أو نقطة فاصلة بدال  من كونهاحذفه أو تحريفه. لمحددة الظروف الفي  المقدر
 . يجب أن تتصف بها المعلومات لتكون مفيدة رئيسيةخاصية نوعية 

 

 الموثوتقية
عليها من قبل المستخدمين  عتمادوالتحيز، ويمكن اإل المادية تخلو المعلومات الموثوقة من األخطاء

 .أن تمثله بصدق على نحو معقولأو من المتوقع  تقصد تمثيله صادق لماتمثيل ك
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 التمثيل الصادق
عرضها بما يتوافق مع جوهر  ينبغيواألحداث األخرى بصورة صادقة،  العملياتثل المعلومات لكي تم

 .األخرى وليس مجرد شكلها القانوني واألحداثالمعامالت 
 الجوهر فوق الشكل 
واألحداث األخرى التي تقصد تمثيلها بصورة صادقة، من الضروري أن  العملياتحتى تمثل المعلومات 

شكلها القانوني. وال  حسبوليس فقط  يةقتصادرضها بما يتوافق مع جوهرها وحقيقتها اإلتتم محاسبتها وع
 .أو األحداث األخرى دائما  مع شكلها القانوني العملياتيتفق جوهر 

 

 الحيادية
 أو عرض إختيارتم تكون المعلومات حيادية إذا خلت من التحّيز. وال تعتبر البيانات المالية محايدة إذا 

القرارات أو األحكام في سبيل تحقيق نتيجة  إتخاذات التي تحتويها بطريقة مصممة للتأثير على المعلوم
 .محددة مسبقا  

 

 الحيطة والحذر
ظل في  المطلوبةتقديرات ال إلجراءالالزمة  األحكام ممارسةفي والحذر درجة من الحيطة هو تضمين 

يتم التقليل من بيان ال اإليرادات و  وأل األصو  بيان مبالغة فيتتم البحيث ال  ،عدم التأكدظروف 
 المصاريف. وأ لتزاماتاإل
 

 كتمالاإل
 والتكلفة.  الماديةضمن حدود مكتملة أن تكون المعلومات في البيانات المالية  ينبغي

 

 تقابلية المقارنة 
نقاط يد تكون المعلومات في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يكون المستخدمون قادرين على تحد

 .بين تلك المعلومات والمعلومات الموجودة في تقارير أخرى ختالفالتشابه واإل
 

 -على: هذه الخاصيةتنطبق و 
 لبيانات المالية لمنشآت مختلفة؛ ومقارنة ا 

  على مدى فترات زمنية المنشأةمقارنة البيانات المالية لنفس. 
 

السياسات المستخدمة على المستخدمين  إطالعضرورة قابلية المقارنة  لخاصيةالمهمة  التطبيقاتمن و 
 يرات. تلك التغالسياسات وآثار  التي تطرأ على تلكوالتغييرات  ،في إعداد البيانات المالية

 

وألن المستخدمين يرغبون في مقارنة أداء منشأة معينة خالل مدة زمنية، من المهم أن ُتظهر البيانات 
 قة.للفترات الساب مقارنةالمالية معلومات 
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 مة والموثوتقة القيود على المعلومات المالء

 الوقت المناسب
 

إذا حصل تأخير كبير في تقديم التقارير حول المعلومات، فقد تفقد هذه المعلومات مالءمتها. ولتقديم 
جوانب المعلومات في الوقت المناسب قد يكون ضروريا  في الغالب تقديم التقارير قبل أن تكون جميع 

ير إلى أن ُتعرف ، مما يضعف خاصية الموثوقية. وفي المقابل، إذا تأخر تقديم التقار عروفةما م عملية
قد تكون المعلومات موثوقة بشكل كبير لكنها قليلة النفع بالنسبة للمستخدمين الذين يجب كافة الجوانب، 

كيفية تلبية  الهام هوفإن األمر تحقيق موازنة بين المالءمة والموثوقية، ولقرارات مرحلية.  إتخاذعليهم 
 .  القرارات على أكمل وجه إتخاذفيما يخص حتياجات المستخدمين إ
 

 الموازنة بين المنفعة والتكلفة 
. فالبد أن تتجاوز المنافع المستمدة من المعلومات من القيود الشائعةإن الموازنة بين المنفعة والتكلفة هو 

وعالوة مسألة حكم شخصي.  األساسمنافع والتكاليف هو في تكلفة تقديم هذه المعلومات. إال أن تقييم ال
التكاليف عادة على كاهل أولئك المستخدمين الذين يتمتعون بالمنافع. كما يمكن أن ال تقع  على ذلك،

مستخدمون آخرون بالمنافع غير أولئك الذين أعدت المعلومات لهم. لهذه األسباب، من الصعب  يستفيد
واضعو  يعيذلك، يجب أن  ومعأي حالة معينة.  فيبين المنفعة والتكلفة للمقارنة  إختبارتطبيق 
 . عن إعداد البيانات المالية ومستخدمو البيانات المالية هذا القيد والمسئولونالمعايير 

 

 النوعية   الخصائصالموازنة بين 
. ويهدف هذا بشكل وريا  ضر  في الواقع، غالبا  ما تكون الموازنة أو المبادلة بين الخصائص النوعية أمرا  

عام إلى التوصل إلى موازنة مالئمة بين الخصائص في سبيل تحقيق األهداف المرجوة من البيانات 
 . المالية. وتعتبر األهمية النسبية للخصائص في حاالت مختلفة هي مسألة حكم مهني

 



 اإلفصاحات اإلضافية المحبذة

  (2أساس النقد )الملحق     1211             

 1الملحق 
 اليةإعداد التقارير الم ألغراضالسيطرة على منشأة أخرى  تحديد وجود 
مسألة  ألغراض إعداد التقارير المالية هيعلى منشأة أخرى  ما إذا كانت منشأة تسيطرإن مسألة  .1

أي أنه  لكل حالة. الخاصةتعريف السيطرة في هذا المعيار والظروف  إلى تستندحكم شخصي 
بعنصري تعريف  هتمام، يجب اإلوتحديدا  إلى طبيعة العالقة بين المنشأتين.  لتفافينبغي اإل

السيطرة في هذا المعيار. وهما عنصر الصالحية )صالحية إدارة السياسات المالية والتشغيلية 
من أنشطة منشأة  نتفاعلمنشأة أخرى( وعنصر المنفعة )الذي يمثل قدرة المنشأة المسيطرة على اإل

 أخرى(. 
 

السيطرة. قد  األخرى لغايات ممارسة المنشأةالمسيطرة من أنشطة  المنشأةمن الضروري أن تنتفع  .5
 أة أخرى وذلك فيما يتعلق بتوزيع الفائض لديهاتنتفع منشأة ما على سبيل المثال من أنشطة منش

 المنشأة تحصلقد ال  ،في حاالت أخرىو لمخاطرة خسارة محتملة.  وتتعرضاألسهم(  كأرباح)
األخرى  منشأةالاألخرى ولكنها قد تنتفع من قدرتها على توجيه  المنشأةأية منافع مالية من على 

منافع مالية  ما منشأة تستمدأن  أيضا  على العمل معها لتحقيق أهدافها. قد يكون من الممكن 
 حكومية منشأة أعمالمنشأة  تزودقد  ،مالية من أنشطة منشأة أخرى. على سبيل المثالوغير 

 ية. جتماعأهداف سياستها اإلمن تحقيق بعض  أيضا  وتمكنها أسهم  ما بأرباحمسيطرة 
 

 إعداد التقارير المالية  ألغراضالسيطرة 
السياسات المالية في إدارة  المنشأةالسيطرة من صالحية  تنبثق ،إعداد التقارير المالية ألغراض . 3

 حصةأو  األسهممنشأة أن تستأثر بغالبية الالضرورة من بتطلب توالتشغيلية لمنشأة أخرى وال 
 رة قابلة للممارسة حاال .ب أن تكون صالحية السيطويج األخرى. المنشأةحقوق ملكية أخرى في 

ة ية رسميإتفاقيجب أن تكون قد ُمنحت هذه الصالحية مسبقا  من خالل تشريع أو  المنشأةأي أن 
تغيير التشريع أو إعادة التفاوض  إقتضتإذا  حاليا  . ال تكون صالحية السيطرة قابلة للممارسة ما

تمييز ذلك عن الحقيقة التي مفادها أن وجود  وينبغي عول.نافذة المفحتى تكون  إتفاقياتبشأن 
 تلك الصالحية. ية ممارسة إحتمالال يعتمد على الصالحية للسيطرة على منشأة أخرى 

 

)أو ولية إدارة أن تتحمل مسؤ  المنشأةمن ال يتطلب وجود السيطرة فإن  نحو مماثل،وعلى  . 1
صالحيتها في العديد من  المنشأةقد تمارس و . رىاألخ المشاركة في( العمليات اليومية للمنشأة

يكون هناك مخالفة أو  عندما فإن المنشأة قد تمارس صالحية السيطرة على منشأة أخرىالحاالت 
 . يةتفاقإلغاء إل

 

حديدية تعمل كمنشأة ملكية في سلطة سكك  حصةقد يكون لدائرة حكومية على سبيل المثال  . 2
تمويل السكك الحديدية أن تعمل بشكل مستقل وال تعتمد على  ُيسمح لسلطةو حكومية.  أعمال

سلطة  تدفعالحكومة. لم  تضمنها كبيرة إقتراضاترأس المال من خالل  جمعت ولكنهاالحكومة 
غالبية  وعزلتعيين ولدى الحكومة صالحية لحكومة لعدة سنوات. لالسكك الحديدية أرباح أسهم 
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 لعزللحديدية. لم تمارس الحكومة مطلقا  أية صالحية أعضاء الجهة الحاكمة في سلطة السكك ا
فيما يخص  الناخبين جمهورفي القيام بذلك بسبب توجس  وتترددأعضاء من الجهة الحاكمة 

شبكة السكك الحديدية. تكون صالحية السيطرة في هذه  تشغيلمشاركة الحكومة السابقة في 
 المنشأةالمسيطر عليها و  المنشأةبين القائمة ولكن بموجب العالقة  ،الحالة قابلة للممارسة حاال  

المسيطر  المنشأةلصالحياتها على المسيطرة  المنشأةلم يقع حدث يضمن ممارسة  ،المسيطرة
المسيطرة  المنشأةأن رغم  تكون كافيةتكون السيطرة موجودة ألن صالحية السيطرة  وعليه، عليها.

 يمكنها أن تختار ممارسة تلك الصالحية. 
 

منشأة أخرى.  الخضوع لسيطرةمن  المنشأة ،بحد ذاته ،منفصلة يمنع وجود صالحيات تشريعية ال . 1
نية للعمل بشكل في العادة صالحيات قانو  اإلحصاء الحكومييكون لمكتب  ،على سبيل المثال

ول لحصيمكنه أن يحظى بصالحية ا اإلحصاء الحكوميأي أن مكتب  مستقل عن الحكومة.
دون اللجوء إلى الحكومة أو أية جهة أخرى. ال يتطلب وجود غ عن نتائجها على معلومات واإلبال

ولة عن العمليات اليومية لمنشأة أخرى أو الطريقة التي تؤدي ؤ أن تكون مس المنشأةالسيطرة من 
 الوظائف المهنية.  المنشأةبها 

 

ة والتشغيلية لمنشأة أخرى لسياسات الماليفيما يتعلق باصنع القرار  إدارةما في إن صالحية منشأة  . 1
في هذا المعيار. يجب أن  معّرفة يهسيطرة كما اللضمان وجود  ،ابحد ذاته ،تكون غير كافية

من  نتفاعقادرة على اإلالقرار حتى تكون  إتخاذالمسيطرة قادرة على التحكم ب المنشأةتكون 
ها كجزء من منشأة مع من خالل السماح للمنشأة األخرى بالعملعلى سبيل المثال  ،أنشطتها
تتجاوز على  التي العالقات ال بإستثناءونتيجة لذلك، يتم . في السعي لتحقيق أهدافها يةإقتصاد

فيتها من تعريف "المنشأة المسيطرة" التي يتم تص المنشأةالمصفي و سبيل المثال العالقة بين 
 ض. وعلى نحو مماثل،كما تستثني في العادة عالقة المقرض والمقتر  ة المسيطر عليها"أو"المنش
ال ُيعتبر أنه  للوصيحدود المسئوليات العادية  باألمانةعالقته  تتعدىالذي ال  الوصيفإن 

 يسيطر على األمانة ألغراض هذا المعيار. 
  

 الاالحية التنظيمية والشرائية
تنظيم سلوك العديد من المنشآت عن طريق منشآت الحكومية صالحية تملك الحكومات وال . 1

ال تشكل الصالحيات التنظيمية والشرائية سيطرة و التشريعية. المطلقة أو صالحياتها  خدامإست
عام فقط القطاع في الالبيانات المالية لمنشأة  أن تشتمللضمان و لغايات إعداد التقارير المالية. 

فإن  ،هامن نتفاع( التي تسيطر عليها وتستطيع اإلالنقد المعالبما في ذلك  ،)نقد المواردعلى تلك 
 -معنى السيطرة لغايات هذا المعيار ال يمتد ليشمل:

فرض شروط أو تعمل المنشآت ضمنه و إطار تنظيمي  لوضعصالحية الهيئة التشريعية  (أ)
على  هذه الهيئةمن صالحية سيطرة مثل هذه الال تشكل و . اعلى عملياته محددات

التلوث  مراقبةك منشأة تملقد  ،هذه المنشآت. على سبيل المثال تستخدمهااألصول التي 
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أن هذه الصالحية  غير ،البيئية للوائح التي ال تمتثلمنشآت الإيقاف عمليات صالحية 
 أو تلوث تملك فقط صالحية التنظيم؛ال منشأة مراقبةال تشكل سيطرة ألن 

أي أنه حيثما يكون لدى منشأة  عام.القطاع في المنشأة على ا  يإقتصاد تعتمدمنشآت  (ب)
معها  أنها ستدخلما إذا كانت ستأخذ تمويال  من منشأة قطاع عام أو  بين ختياراإلحرية 

سياساتها المالية أو التشغيلية  إلدارةمطلق الصالحية  المنشأةيكون لتلك فإنه  ،في أعمال
قد تستطيع  ،عام. على سبيل المثالالقطاع الوبالتالي ال تكون خاضعة لسيطرة منشأة 

سياسات المالية والتشغيلية لمنشأة تعتمد عليها في التمويل دائرة حكومية التأثير على ال
 وعليه، لتلك الدائرة.أعمال تعود  علىا  يإقتصاد تعتمد)كمؤسسة خيرية( أو منشأة ربحية 

 صالحيةلكنها ال تملك  جهة مشتريةها إعتبار كون للدائرة الحكومية بعض الصالحيات بي
 .ةللمنشأ السياسات المالية والتشغيليةإدارة 

 

 لغايات إعداد التقارير المالية توجد السيطرةتحديد ما إذا كانت 
يكون من وقد منشآت أخرى لتحقيق بعض أهدافها.  بتأسيسيمكن أن تقوم منشآت القطاع العام  . 1

وفي حاالت  .توحيدها وجوبمنشأة ما للسيطرة وبالتالي  خضوعالواضح في بعض الحاالت 
للمساعدة في ( أدناه إرشادات 11( و)12قرتين )تقدم كل من الفو أخرى قد ال يكون ذلك واضحا . 

 تحديد ما إذا كانت توجد السيطرة ألغراض إعداد التقارير المالية. 

واحد من شروط الصالحية  توفروجود السيطرة عند دراسة العالقة بين منشأتين، ُيفترض  عند . 12
 إمتالككن هناك دليل واضح يشير إلى ما لم ي ،على األقل التالية المنفعةوواحد من شروط 

 .من قبل منشأة أخرى السيطرة
 

 شروط الصالحية            
 ،من خالل المنشآت المسيطر عليها أو غير مباشر ،بشكل مباشر ،المنشأة يكون لدى (أ)

 األخرى.  المنشأةغالبية حصة التصويت في 
م ممارستها ضمن ذلك تتمنح لها من خالل تشريع قائم أو تُ  ،صالحية لمنشأةل يكون (ب)

 .عزلهمأو الجهة الحاكمة التابعة للمنشأة األخرى أعضاء تعيين غالبية  ،التشريع
غالبية األصوات التي يرجح أن يتم  ،إدالءأو تنظيم  ،اإلدالءصالحية  لمنشأةيكون ل (ج)

 عام للمنشأة األخرى.   إجتماعفي  إدالئها
مجلس اإلدارة أو جهة  اتإجتماعي غالبية األصوات فب اإلدالءصالحية  لمنشأةل يكون (د)

 . مماثلةحاكمة 
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  المنفعةشروط 
من المنافع  هاماألخرى والحصول على مستوى  المنشأةصالحية حل  منشأةلل يكون (أ)

يمكن تحقيق  ،. على سبيل المثالكبيرة إلتزاماتتحمل  المتأتية من حلها أو يةقتصاداإل
عند  المتبقية لمنشأة أخرى لتزاماتاإلعن  مسؤولةما شرط المنفعة في حال كانت منشأة 

 . حلها
 ،األخرى المنشأةمن  على شكل أصول اتعلى توزيع الحصولصالحية  لمنشأةل يكون (ب)

 لمنشأة األخرى.ا إلتزامات بعض عن مسؤولة يمكن أن تكونأو  و/
 

 ،لتاليةيرجح أن تكون العوامل ا ،(12غياب واحد أو أكثر من الشروط المدرجة في الفقرة ) عند . 11
 وجود السيطرة. ىمؤشرا  عل ،مجتمعةأو  منفردة

 

 مؤشرات الصالحية
 للمنشأة األخرى.  والرأسماليةزنات التشغيلية على رفض الموا قادرة المنشأة تكونأن  (أ)
على رفض أو إبطال أو تعديل قرارات الجهة الحاكمة التابعة أن تكون المنشأة قادرة  (ب)

 للمنشأة األخرى. 
عادة تعيين وعزل على تعيين المصادقةعلى قادرة  أن تكون المنشأة (ج)  رئيسيينموظفين  وا 

 .األخرى المنشأةفي 

 وفق تشريع معين.  موضوع ومحددالمنشأة األخرى  تفويض (د)
األخرى تمنحها حقوقا   المنشأةذلك( في  يعادل)أو ما  1"حصة ذهبية" المنشأةأن تملك  (هـ)

 لمنشأة األخرى. اتلك السياسات المالية والتشغيلية لإلدارة 
 

 مؤشرات المنفعة 
حقوق ملكية  صافي أصول/ة في أو غير مباشر  ةملكية مباشر  المنشأة يكون لدىأن  (أ)

 .للوصول إليها مستمررافق ذلك حق األخرى وي المنشأة
األخرى في حال  المنشأةحقوق ملكية  صافي أصول/ منكبير  جزءللمنشأة  يحقأن  (ب)

 التصفية.  ثناءبإستالتوزيع  التصفية أو في حال
 األخرى لتتعاون معها في تحقيق أهدافها. المنشأةقادرة على توجيه  المنشأةأن تكون  (ج)
 المتبقية للمنشأة األخرى. اإللتزامات مسئولة عن المنشأة تكونأن  (د)

 

 السيطرة على منشأة أخرى. وينبغي لتحديد وجوديشير الشكل التالي إلى الخطوات األساسية  . 15
 من هذا الملحق.    11-1مع الفقرات  رانقتقراءته باإل

 

                                                 
تلك التي ترتبط عادة بحصة  عموما  شير "الحصة الذهبية" إلى فئة من األسهم تخول حاملها بصالحيات أو حقوق محددة تتجاوز ت  1

 ملكية حاملها أو تمثيله في الجهة الحاكمة. 
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 إعداد التقارير المالية ألغراضمنشأة أخرى السيطرة على  تحديد وجود
  

                                                                         
 

                                              
  

         
 

                                                                         
 
 

                                            
    
 

                                                                          
     
 

                                           
 
 

      
 
 
 

أنشطتها عن  طبيعة تختلفالمسيطر عليها في بعض األحيان من التوحيد عندما  منشأةالستثنى تُ  . 13
الحكومية مع  األعمالمنشآت مثل توحيد  ،يةقتصاداإل المنشأةأنشطة المنشآت األخرى ضمن 

معلومات  ه يتم تقديمألنغير مبرر على هذا األساس  اإلستثناء ويعتبرمنشآت في قطاع الموازنة. 
واإلفصاح عن معلومات إضافية في  المسيطر عليهامنشآت هذه التوحيد  أفضل عن طريق

 البيانات المالية الموحدة حول األنشطة المختلفة للمنشآت المسيطر عليها.

 منشأة تسيطر على منشأة أخرى

هل صالحية إدارة السياسات 
لممارسة المالية والتشغيلية قابلة ل

 حاال  ؟
 (2-3)الفقرات 

 هل تملك المنشأة صالحية إدارة
 السياسات المالية والتشغيلية

 للمنشأة األخرى؟
 (11و 12، 3)الفقرات 

  

هل تنتفع المنشأة من أنشطة المنشأة 
 (11و 12، 5)الفقرات األخرى؟ 

 ال وجود للسيطرة

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال



        4851                  مقدمة إلى إرشادات الممارسة الموصى بها

 مقدمة إلى إرشادات الممارسة الموصى بها
 

المصادقة عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في تتم إرشادات الممارسة الموصى بها و  توضع
 القطاع العام. 

 
القطاع العام إلى خدمة المصلحة العامة عن طريق وضع يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

تساق الممارسة ، وبالتالي تعزيز جودة وا  هامعايير محاسبية عالية الجودة، وتسهيل تبني هذه المعايير وتطبيق
 في مختلف أنحاء العالم وتعزيز شفافية ومساءلة الجوانب المالية في القطاع العام.  

 
رشادات  على وضع مجلسلا يعملوتحقيقًا لهذا الهدف،  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وا 
قليمية إلستخدامها من قبل منشآت القطاع العام، بما في ذلك الحكومات الوطنية واإلالممارسة الموصى بها 

 والمحلية والوكاالت الحكومية ذات العالقة.
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالبيانات المالية ذات الغرض العام )البيانات المالية( وهي  ترتبط
 إرشادات حول الممارسة الجيدة في هي بيانات توفرفإرشادات الممارسة الموصى بها أما معايير رسمية. 

بة ات مالية. وبخالف معايير المحاسإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام التي ال تكون عبارة عن بيان
كافة اليًا حالدولية في القطاع العام، ال تنص إرشادات الممارسة الموصى بها على متطلبات معينة. وتعّد 

بالتقارير المالية ذات الغرض العام التي ال تكون عبارة عن بيانات مالية هي إرشادات  المرتبطةالبيانات 
إرشادات حول مستوى التأكيد )إن وجد(  شادات الممارسة الموصى بهاإر . وال توفر ممارسة موصى بها

 الذي ينبغي أن تخضع له المعلومات. 
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 1إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 المالية طويلة األجل للمنشأة ستدامةإعداد التقارير بشأن اإل

 
 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها

 
المالية طويلة  ستدامةإعداد التقارير بشأن اإل " 4بها رقم صدرت إرشادات الممارسة الموصى 

 . 3142يوليو في  " األجل للمنشأة
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 3112يوليو 
 المالية طويلة األجل للمنشأة ستدامةإعداد التقارير بشأن اإل

 جدول المحتويات
 الفقرة 

 4 .........................................................................الهدف
 5-3 ................................................................الوضع والنطاق

 9 .......................................................................تعريفات
 42-41 ..لية طويلة األجلالما ستدامةاإلمعلومات  بشأنالتقارير إعداد  ينبغيإذا ما تحديد 

 48-41 ............................................................حدود إعداد التقارير
 31-41 .....................ية طويلة األجللالما ستدامةاإل معلومات إعداد التقارير بشأن

 31-34 ..............................المستقبلية الواردة والصادرةعرض توقعات التدفقات 
 31-38 ...............................................................األفق الزمني

 11-32 .....................................طويلة األجل المالية ستدامةاإلأبعاد معالجة 
 21-24 .......................................................الخدمةب الخاص بعدال

 22-28 .....................................................اتاإليرادالبعد الخاص ب
 11-25 ........................................................الدينالبعد الخاص ب

 82-14 ............................................................المنهجياتالمبادئ و 
 14 .......................................ريراتكرار إعداد التقالتوقعات و تحديث 

 13 ......................................أطر السياسةتأثير المتطلبات القانونية و 
 84-12 ........................يةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضواإلالسياسة الحالية 

 19-12 ...................................................ات السياسة الحاليةإفتراض
 81 ........................................يةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضاإل

 84 ........................................................اتفتراضمعقولية اإل
 83 ...................................................التضخم ومعدالت الخصم

 82 ............................................................تحليل الحساسية
 85-81 ....................................................................اتفصاحاإل

ة فة في معايير المحاسبالمعرّ و رشادات هذه اإلفي الواردة  المصطلحات: "أ" الملحق
 لقطاع العامالدولية في ا

 

  ية طويلة األجللالما ستدامةإلاأبعاد "ب": العالقة بين الملحق 
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  المؤشرات قائمةالملحق "ج": 
  اتستنتاجأساس اإل
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 الهدف
 ستدامةاإل حولرير اإرشادات بشأن إعداد التق (RPG)إرشادات الممارسة الموصى بها هذه  توفر .4

ويلة ط المالية ستدامةاإل معلومات بشأن ريراإعداد التقالقطاع العام )" لمنشأة طويلة األجلالمالية 
ة والقرارات الحالي أثر السياسات بشأنوفر إرشادات الممارسة الموصى بها معلومات "(. وت۱األجل
نها تأتي مكّملة كما أالمستقبلية  التدفقات الواردة والصادرةعلى  ريراالتقإعداد في تاريخ  تخذتا  التي 

تلك  عدادإ الهدف من ويتمثل غرض العام )"البيانات المالية"(. ذات اللمعلومات في البيانات المالية ل
زمني محدد  قأف عبرللمنشأة المتوقعة ة األجل طويلالمالية  ستدامةعلى اإل في توفير مؤشرالتقارير 

 ات المعلنة.فتراضلإل وفقاً 
 

 النطاق الوضع و 
أة التي لمنشل ومن المحبذ بالنسبةرشادات ممارسة جيدة. اإللهذه  وفقاً المعلومات  اإلبالغ عنيمثل  .3

متثال إلابر وال يعترشادات. اإل هذه أن تتبعطويلة األجل  المالية ستدامةاإل معلومات حولرير االتق تعدّ 
تفق مع المالية ت بياناتهاأن بالمنشأة  لكي تؤكد اً مطلوب أمراً  هذه رشادات الممارسة الموصى بهاإل

  .(IPSASs) معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

متعلقة قتصر على تلك التدفقات التال  وهي. التدفقات المتوقعة للمنشأةرشادات اإل هذه يشمل نطاق .2
برامج توفير أن التدفقات المتعلقة ببرشادات هذه اإل تقرّ مع ذلك، و . إجتماعيةمنافع  التي تقدمبالبرامج 

التي تتطلب مساهمات من المشاركين، يمكن أن  ستحقاقاإل، بما في ذلك برامج جتماعيةالمنافع اإل
النسبة ب طويلة األجل المالية ستدامةاإل معلوماتبشأن  التقارير إعداد في للغاية هاماً  كون عنصراً ت

 للعديد من المنشآت.
 

لبيئية. ومع ا ستدامةاإل حولرير اتقالبإعداد القضايا المرتبطة  بشكل مباشررشادات اإل هذه ال تعالج .1
عند وضع  بارعتاإل بعين وأن تأخذهاعوامل البيئية للأي آثار مالية  أن تقّيم على المنشأة ذلك، ينبغي

  .اتوقعاته
 

ت األعمال مؤسسا إستثناءبالقطاع العام  منشآتعلى جميع  هذه هابالموصى  ةالممارسطبق إرشادات ت   .8
   (.GBEs) الحكومية

 

ة التدفقات الواردإال أن ، مؤسسات األعمال الحكومية على نطبق مباشرةً ترشادات ال اإل هذهأن  رغم .1
لمنشأة ا تخضع لسيطرةالتي و ، بإحدى مؤسسات األعمال الحكومية المرتبطةالمستقبلية  والصادرة

  .رشاداتاإل هذه ضمن نطاقتندرج لتوقعات المحدد لزمني الفق األ عبر، المعّدة للتقارير
 

م رشادات ما لاإل لهذه متثاالً إطويلة األجل على أنها  المالية ستدامةاإلمعلومات  ينبغي وصف ال .2
 رشادات.هذه اإلجميع متطلبات ل تمتثل

                                                 
يقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في عدد من اإلختصاصات يكون للمصطلح "مالي" تفسير محدود مرتبط    ۱

 بالضرائب. وفي هذه اإلرشادات، ي ستخدم المصطلح بمعنى أوسع بحيث يشمل كل من التدفقات الواردة والصادرة. 
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إرشادات الممارسة الموصى بها دون ال تحول و . ستويات الدنيا من المعلوماتمالرشادات هذه اإلتحدد  .5
 تستوفيو  ةماليال ريراإعداد التقالمعلومات مفيدة في تحقيق أهداف  تلكتقديم معلومات إضافية إذا كانت 

  .ةرير المالياالتقإلعداد  الخصائص النوعية
 

 تعريفات 
 محدد:  المعنى بالرشادات اإل ستخدم المصطلحات التالية في هذهت   .9

 

ات المبنية على فتراضهي تلك اإل( Current plicy assumptions)  ات السياسة الحاليةإفتراض
ظروف في ة مناسبات إستثناءمع  ريرافي تاريخ إعداد التق نافذة المفعول األنظمةأساس التشريعات أو 

 .محددة
 

 منشأةالمن قبل  هإستحقاقأو  استالمه والنقد المعادل المتوقعهي النقد ( Inflows) واردةال التدفقات
 .لتوقعاتلزمني الفق األ عبر

 

هي قدرة المنشأة على ( sustainability fiscal term-Long) المالية طويلة األجل ستدامةاإل
 .في الوقت الحالي ومستقبالً ات اتها المالية وتقديم الخدمإلتزامالوفاء ب

 

أة ه من قبل المنشإستحقاقهي النقد والنقد المعادل المتوقع دفعه أو ( Outflows) الصادرةالتدفقات 
 للتوقعات.عبر األفق الزمني 

 

ة ات السياسإفتراضعلى أساس  يتم إعدادها مستقبليةمالية هو معلومات  (projection A) التوقع
 . ية وغيرها في المستقبلقتصادع اإلات حول األوضافتراض، واإلالحالية للمنشأة

 

لمحاسبة امعايير المعاني المحددة في برشادات هذه اإلالمصطلحات المستخدمة في يتضمن الملحق "أ" 
 .  الدولية في القطاع العام

 

 المالية طويلة األجل ستدامةتحديد ما إذا ينبغي إعداد التقارير بشأن معلومات اإل
ج المنشأة ، تحتاالمالية طويلة األجل ستدامةما إذا ينبغي إعداد التقارير بشأن معلومات اإلتحديد  عند .41

 .بليةمستقالمالية اللمعلومات لمحتملين يوجد مستخدمين لتقييم ما إذا 
 

هي فالمالية طويلة األجل أوسع من المعلومات المستقاة من البيانات المالية.  ستدامةمعلومات اإلإن  .44
المنافع  لتي توفراالسلع والخدمات والبرامج  بتقديمالمتعلقة  المتوقعة التدفقات الواردة والصادرة تتضمن

أخذ ي تفهالسياسة الحالية على مدى أفق زمني محدد. وبالتالي  اتإفتراضستخدام إب جتماعيةاإل
 ؤدي إلى تدفقاتت التيو  ريراالمنشأة في أو قبل تاريخ إعداد التق التي تتخذهاالقرارات  عتباربعين اإل
وعلى . لتقاريرتاريخ إعداد افي  بها عترافمعايير اإل/أو وات لتزاماإلمستقبلية ال تلبي تعريف  صادرة

لمستقبلية ا الواردة التدفقات عتباراإلالمالية طويلة األجل بعين  ستدامةتأخذ معلومات اإل ثل،نحو مما
 .  تاريخ إعداد التقاريرفي بها  عترافاإلمعايير  أو/واألصول التي ال تلبي تعريف 

 

المالية طويلة األجل مجموعة واسعة من البيانات. تشمل هذه البيانات  ستدامةاإل اتتستخدم تقييم .43
ات فتراضية والديموغرافية المستقبلية واإلقتصادالمعلومات المالية وغير المالية حول األوضاع اإل
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لوطني أو القومي ا قتصادلإلواالتجاهات العالمية مثل اإلنتاجية والقدرة التنافسية النسبية  البلدانحول 
 إنتشار معدلو الوفيات نسبة والتغيرات المتوقعة في المتغيرات الديموغرافية مثل العمر و أو المحلي 

  .علمي والمشاركة في القوى العاملةوالجنس والدخل والتحصيل ال ونسبة المواليدالمرض 
 

المالية طويلة األجل في سياق تمويل تلك  ستدامةاإل اإلبالغ عن معلومات بحث مدى مالئمة ينبغي .42
ن هناك مستخدميمن المحتمل أن يكون  إذ. على تحديد مستويات تقديم الخدماتالمنشأة وقدرتها 

خصائص أو أكثر من ال ةواحدب التي تتسملمنشآت بالنسبة ا المالية طويلة األجل ستدامةمعلومات اإلل
 التالية: 

 ؛ت هامة أخرى في جمع اإليراداتصالحياأو صالحيات ضريبية هامة و/ (أ)
 أو صالحيات تكبد ديون كبيرة؛  (ب)
 ستحداثبما في ذلك إ وصالحية ذلك، اتمستوى وطريقة تقديم الخدمو  تحديد طبيعة القدرة على (ج)

 .  خدمات جديدة
 

 ريراحدود إعداد التق
لتوقعات ويزيد افهم التي ت ستخدم في البيانات المالية يعزز من  ريرااستخدام نفس حدود إعداد التق إن .41

 فائدتها لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام. 
 

خرى أستخدام حدود إبطويلة األجل المالية  ستدامةمعلومات اإل التقارير بشأنالمنشأة  يمكن أن تعد .48
تساق إلتعزيز اهو الغرض من ذلك قد يكون و . (GGS)العام  الحكومي قطاعال، مثل إلعداد التقارير

 ستدامةختصاصات أخرى أو ألن هناك مؤشرات أخرى يتم استخدامها لتقييم اإلإوقابلية المقارنة مع 
 تقدم تشجيع المنشآت التي أيضاً . ويتم حدود أخرى إلعداد التقاريرالمالية طويلة األجل على أساس 

سبة ار المحايلمع وفقاً المعلومات  على أن تعرض كذلك على أساس القطاع الحكومي العاممعلومات 
  ." عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام فصا اإل " 33 لقطاع العامالدولي في ا

 

 المالية طويلة األجل ستدامةإعداد التقارير بشأن معلومات اإل
 ،رشاداتلهذه اإل وفقاً  أ عدتالتي  ،المالية طويلة األجل ستدامةمعلومات اإلتساعد  يجب أن .41

طبيعة  ، بما في ذلكالمالية طويلة األجل للمنشأة ستدامةتقييم مختلف جوانب اإلعلى المستخدمين 
   .طر المالية التي تواجهها المنشأةالمخا ونطاق

 

والبيئة  لطبيعة المنشأة المالية طويلة األجل للمنشأة تبعاً  ستدامةعلومات اإليختلف شكل ومضمون م .42
رير اواحد أهداف إعداد التقالمنهج العرض ومن غير المرجح أن يلبي التنظيمية التي تعمل فيها. 

  ارـعتباإل بعينمع األخذ  النوعية هاخصائصو إعداد التقارير المالية  3ق أهدافـلتحقيو . ةالمالي
 

                                                 
طة منشآت القطاع العام في توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات تتلخص أهداف إعداد التقارير المالية بواس  3 

إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بواسطة من  3نظر الفصل أالغرض العام ألغراض المسائلة وصنع القرارات. 
 )إطار المفاهيم( لمزيد من التفاصيل. منشآت القطاع العام
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 المالية طويلة األجل العناصر التالية:  ستدامةمعلومات اإلعادًة تشمل  ،2القيود
توقعات التدفقات الواردة والصادرة المستقبلية، والتي يمكن عرضها على شكل جداول أو  (أ)

 (؛81و 31-34الفقرات  أنظرتوضح التوقعات ) وصفيةأشكال بيانية، ومناقشة 
المالية طويلة األجل بما في ذلك أي مؤشرات مستخدمة  ستدامةألبعاد اإل وصفيةمناقشة  (ب)

 (؛ و82و 11-32الفقرات  أنظرلتصوير األبعاد )
الفقرات  رأنظات والمنهجية التي تقوم عليها التوقعات )فتراضللمبادئ واإل وصفيةمناقشة  (ج)

 (. 85و 14-82
 

ستمد ت  . و الشكوكالمالية طويلة األجل ظروف  ستدامةمعلومات اإلعموماً التوقعات الواردة في تعكس  .45
 ي تمثلولك. بعض الشكوكحولها التي تدور ات فتراضاإلالتوقعات من النماذج التي تعتمد على 

نبغي أن تستند ، يبأمانة تدفقات المستقبلية المتوقعة للمنشأةالالمالية طويلة األجل  ستدامةمعلومات اإل
  أفضل المعلومات المتاحة. إلىات المستخدمة فتراضاإل

 

يمكن و  .من تقرير آخرقرير منفصل أو كجزء المالية طويلة األجل كت ستدامةمعلومات اإليمكن نشر  .49
 وقت مختلف. للمنشأة أو في نات المالية ذات الغرض العاماالبيالذي ت نشر فيه نشرها في نفس الوقت 

 

ة مع متسق التي يتم اإلبالغ عنهاأن المعلومات بالمنشأة الخاضعة للسيطرة  تضمنينبغي أن  .31
 المنشأة المسيطرة.  عنها تبلغالمعلومات التي 

 

 المستقبلية الواردة والصادرةعرض توقعات التدفقات 
. الرأسماليةات ، بما في ذلك النفقيةالمستقبل التدفقات الواردة والصادرةالمنشأة توقعات أن تعرض يجب  .34

ع األوضا ات حولفتراض، واإلات السياسة الحاليةإفتراضى أساس ة عليجب أن تكون التوقعات معدّ و 
 . مستقبالً واألوضاع األخرى ية قتصاداإل

 

التي  ات والتوقعات والمؤشراتفتراضعتماد على اإلإلا الحد الذي يمكنها فيهالمنشأة أن تقّيم يجب  .33
من إعداد المعلومات  ، أو من مصادر أخرى للمعلومات، بدالً تعدها منشآت أخرى، مثل وزارات المالية

ما إذا  عتباراإلويأخذ هذا التقييم بعين ، ألن هذا يمكن أن يقلل من تكاليف إعداد التقرير. بنفسها
يستوفي ير أو تقد موازنةالمنشأة  يكون لدىحيث و . لمعلومات تستوفي الخصائص النوعيةكانت هذه ا

 . ذات الصلةالزمنية أو الفترات يمكن استخدام هذه المعلومات للفترة  تعريف التوقع،
 

  

                                                 
ة التحقق. يتتمثل الخصائص النوعية إلعداد التقارير المالية في المالئمة والتمثيل الصادق وقابلية الفهم والوقت المناسب وقابلية المقارنة وقابل    2

 2ر الفصل والتوازن بين الخصائص النوعية. انظ المنافع-في حين تتمثل القيود المفروضة على المعلومات في األهمية النسبية والتكاليف
  .من إطار المفاهيم لمزيد من التفاصيل
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لتي اتفاصيل عن البرامج واألنشطة  توفر بيانيةأشكال أو جداول  التوقعات على شكل يمكن عرض .32
البيانات ل تحديد شك عند . تحتاج المنشآتالواردةوتحدد مصادر التدفقات  صادرةتدفقات  ينتج عنها
فترات لاعرض عدد كبير من  يوفرو . ومدى المالئمةالفهم  ات قابليةإعتبار الموازنة بين الى  الجدولية

، لكنه االً كتمإكثر األمعلومات من الونهاية األفق الزمني مجموعة  تاريخ إعداد التقاريرزمنية بين ال
  لفهم.ا ويقوض من سهولةمعلومات العبء الزائد لل مخاطريزيد من 

 

إيجابية مضللة  ةلتقديم صور  لتوقعاتها لوعرض اختيارها بأنه لم يتم تحريفالمنشأة  تضمنينبغي أن  .31
أو غير مواتية. وينبغي أيضا أن تكون األشكال والمصطلحات المستخدمة متناسقة بين فترات إعداد 

 رير. االتق
 

 األفق الزمني
لمتمثلة اتحقيق التوازن بين الخصائص النوعية المنشأة لتحتاج عند اختيار األفق الزمني المناسب،  .38

تاريخ إعداد  بعيدة عننهاية األفق الزمني  وكلما كانت. والمالئمةالتمثيل الصادق و  لتحققفي قابلية ا
بح تصزمني، الفق األ لكن مع زيادة. يةالمستقبلحداث األكلما تم رصد المزيد من ، التقارير

يمكن العكس، بو لتحقق. ل قابلية التي تقوم عليها التوقعات أقل قوة ويحتمل أن تكون أقل اتفتراضاإل
زمني الفق األعواقب األحداث خارج  تجاهل مخاطر إمكانيةمن  جداقصيرة الزمنية الفاق اآلأن تزيد 
  التوقعات. التقليل من مالئمة وبالتالي

 

ي ، بما فخصائص المنشأةب تأثريمن المرجح أن و خصائص المنشأة.  األفق الزمنيطول  عكسي .31
 على منشآت أخرى للحصول عتمادإلبرامج الرئيسية، ومستوى االعمر معينة مثل طول  جوانبذلك 
بنية والمعدات مثل شبكات ال والمصانعمن الممتلكات رئيسية الالعمر المقدر للبنود و تمويل، على 

  .مستقبليةمعلومات توفر أخرى مماثلة منشآت واآلفاق الزمنية التي اعتمدتها  التحتية،
 

 المالية طويلة األجل ستدامةمعالجة أبعاد اإل
مناقشة رد أن تو المالية طويلة األجل  ستدامةاإلمعلومات بشأن التي تعّد التقارير  على المنشأة يجب .32

طة ثالثة أبعاد مترابرشادات اإل هذه . تناقشالمالية طويلة األجل ستدامةد اإلكل من أبعال وصفية
      :على النحو التالي طويلة األجل المالية ستدامةلإل
 الخدمة 
 اإليرادات؛ و 
 الدين.  

 

. ىخر األبعاد األلتغييرات في بعد واحد على مع بعضها البعض بحيث تؤثر ا مترابطة األبعاد تعدّ  .35
ستحقاقيتم تمويل الخدمات المستقبلية و على سبيل المثال،  الخدمة( لخاص بابعد اللمستفيدين )ات اا 

 الحفاظ على ثبات البعدينيمكن تحليل بعد واحد من خالل و . ونأو الدي /و اتاإليراد بواسطة
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المستويات الحالية للخدمات واإليرادات الحفاظ على ثبات ، من خالل . على سبيل المثالخريناآل
لعالقة اويوضح الملحق "ب" . ونات على مستوى الديفتراضأن توضح أثر هذه اإلالمنشأة  بإمكان

 المالية طويلة األجل.  ستدامةبين أبعاد اإل
 

أو التأثير لبعد اتغيير على هي قدرة المنشأة  القدرة. قابلية التأثرو  القدرةلكل بعد:  ثنانإ جانبان هناك .39
 .نفوذهاعتماد المنشأة على عوامل خارجة عن سيطرتها أو إ هو مدى  وقابلية التأثر، يهعل

 

أن  غيوينبالمالية طويلة األجل.  ستدامةلعرض أبعاد اإل معينة مؤشراتأن تستخدم المنشأة  يمكن .21
 ائمةقأمثلة على المؤشرات في وترد  .للمنشأة مالئمتها مدىعلى  بناءً تختار المنشأة مؤشراتها 

 . "ج"الملحق  ضمنمؤشرات ال
 

 البعد الخاص بالخدمة
 نالمتلقيإلى  التي ت قدملخدمات حجم ونوعية ا عتباراإل يأخذ بعينالخدمة ب الخاص بعدال إن .24

اسة الحالية ات السيإفتراضفي ضوء ، خالل فترة التوقعاتللمستفيدين ت دفع ستحقات التي والم
هذا ركز ين. بقى ضمن قيود الدييمن الضرائب وغيرها من المصادر، في حين  اتاإليراد بخصوص

 تحقاقساإللحفاظ على حجم ونوعية الخدمات التي تقدمها أو برامج على قدرة المنشأة على االبعد 
 عينةم المنشأة عرضة لعوامل تعلى ما إذا كان. كما يركز أو قدرة المنشأة على تغييرها توفرها التي

ا إذا كانت متخفيضات في الخدمات والمستحقات أو أي لمتلقين والمستفيدين لقبول ا رغبةمثل مدى 
 ألنها ال تملك القدرة على تحديد أو تغيير مستويات الخدمة، على سبيل المثال حيث عرضة للتأثر

  .المقدمة مستوى الخدماتمستوى آخر من الحكومة  يحدد
 

 أخرى مصادرومن ات السياسة الحالية على اإليرادات من الضرائب إفتراضتأثير  إنعكاسمن خالل  .23
ر السلع المتاحة لتوفيالمالية طويلة األجل المبالغ  ستدامةمعلومات اإل يمكن أن تعرض ،وعلى الديون
الي وبالت ،ات تقديم الخدمات للمنشأةإلتزام لمستخدمين مقارنة هذه المعلومات معا وبإمكان. والخدمات

  .توفير الخدمات إستدامةتقييم 
 

على  قاتالنف زيادة هذه المقارنات هو مدى عند إجراء عتبارومن العوامل التي ينبغي أخذها بعين اإل .22
رتفاع إ وقعتهذا إلى  وقد يعزى. المنشأة لنفقات الكليةالمستويات ب مقارنةبشكل حاد  برامجالبعض 
لرعاية ا برامج معينة، مثلبالتكاليف المرتبطة  توقع ارتفاعبرنامج معين أو  منالمستفيدين  عدد

سبب بقد يكون من المتوقع ، بسرعة أكبر من معدل التضخم العام. على سبيل المثال، الصحية
 نفقات الحكومية الكليةالكنسبة من تكلفة الرعاية الصحية  ترتفعأن  التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية

  .خالل فترة التوقعات
 

عمار لأل يماً تقي الخدمة أيضاً ب الخاص بعداليشمل كبير، مال التي تتطلب رأسنشطة فيما يخص األ .21
 . والمصانع والمعداتستبدال بنود الممتلكات إودورات  اإلنتاجية
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 اتالبعد الخاص باإليراد
خالل  ىاإليرادات األخر مصادر و ة الضريبمستويات  عتبارالخاص باإليرادات يأخذ بعين اإل إن البعد .28

فع تقديم الخدمات للمتلقين ودات السياسة الحالية بخصوص إفتراضفي ضوء ، فترة التوقعات
منشأة على على قدرة الهذا البعد  . يركزنبقى ضمن قيود الدي، في حين يللمستفيدين المستحقات

إليرادات. لمصادر جديدة  ستحداثإأو اإليرادات األخرى الحالية أو مصادر الضريبة مستويات تغيير 
أي ل قبو نت المنشأة عرضة لعدم رغبة دافعي الضرائب مثل ما إذا كامعينة ركز على عوامل كما ي

  .إيرادات خارج سيطرتها أو نفوذها، ومدى اعتمادها على مصادر الضريبةفي مستويات  رتفاعإ
 

شآت من المن استالمهاهو نسبة إجمالي اإليرادات التي يتم  اتبعد اإليراد من األمثلة على مؤشرو  .21
كون منشأة تالحكومة أو من المنظمات الدولية. على سبيل المثال، قد  فيأخرى عند مستويات 

لى خليط ع تعتمد جزئياً  هالكنضريبة الممتلكات أو زيادتها، قادرة على الحفاظ على  محليةة يحكوم
ات سياسالوحيث يتم توقع . المحلية أو المحددة من الحكومات الوطنية و/منح المن المنح العامة و 

دارة الديونالخاصة ب ياسات. لتمويل هذه الس ةالالزم اتيمكن عرض مستوى اإليراد، توفير الخدمات وا 
أو اداتها مستويات إير لحفاظ على على اهذه المعلومات المستخدمين في تقييم قدرة المنشأة تساعد 

 . اإليرادات الخاصة بها مصادر إستدامةوبالتالي في تقييم  تهازياد
 

الضرائب  من اتمستويات اإليراد تغييرقدرة محدودة على  تملكالتي  ،المنشأة أن تكون ي رجح عموماً  .22
تويات عند مسمنشآت التي تتخذها البشكل كبير على قرارات التمويل  معتمدة ،األخرىالمصادر و 

ذاو لحكومة. أخرى في ا ، خرقانوني آسند  أو دستوري قائمة على سندالتحويالت الحكومية  كانت ا 
 تخذهاالتي تجعل المنشأة أقل عرضة لقرارات التمويل السلبية المفاجئة يمكن أن ي فإن هذا األمر

هذه د تساعمستقرة.  إيرادات استالمستمرار في إلا يةحتمالإ منبالتالي يزيد و األخرى المنشآت 
  رتها.سيط ة عن نطاقخارجالالقرارات بالمنشأة  قابلية تأثرالمعلومات المستخدمين في تقييم 

 

 البعد الخاص بالدين
ضوء  في، خالل فترة التوقعاتن و مستويات الدي عتباراإل يأخذ بعينالدين ب الخاص لبعدا إن .25

تفيدين، للمس دفع المستحقاتو  للمتلقينالخدمات  تقديمالسياسة الحالية بخصوص  اتإفتراض
اإليرادات من الضرائب وغيرها من المصادر.  يركز هذا البعد على قدرة المنشأة على وبخصوص 

سب الضرورة. ح تهإعادة تمويل الدين أو زيادقدرتها على ها أو إستحقاقاتها المالية عند إلتزامالوفاء ب
 ومخاطر سعر الفائدة. ينالمقرض ثقةللسوق و كما يركز على ما إذا كانت المنشأة عرضة 

 

ي أي تاريخ  فحيث أنه يمثل ، البعد الخاص بالدينتقييم في  امهم عامالً صافي الدين  مستوىيعتبر  .29
تمويلها  التي يجبلسلع والخدمات التقديم المسبق لعلى  الذي يتم إنفاقهالمبلغ  اريرعداد التقإل

 ومن خالل توقع. المؤشر ذو صلة للعديد من المنشآت هذا . لذلك، من المرجح أن يكونمستقبالً 
من الضرائب  اتراداإليفيما يتعلق ب، و فيما يتعلق بتقديم السلع والخدماتات السياسة الحالية إفتراض
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 هذه المعلومات تساعد .الديون لصافيالمستويات المتوقعة  يمكن عرضوغيرها من المصادر، 
درتها على ق ها أوإستحقاقاتها المالية عند إلتزامالمستخدمين في تقييم قدرة المنشأة على الوفاء ب

ن و دي ستدامةإوبالتالي تقييم  ها أو زيادتهاإعادة تمويلمستويات الديون الخاصة بها أو  لحفاظ علىا
 المنشأة.

 

الوطنية  المستويات عرض مثل هذه التوقعات عندفي  عتبارمن العوامل التي ينبغي أخذها بعين اإل .11
، ةلمتوقعا ةالحكومي النفقاتاألساسي، وهو إجمالي  الرصيدالتمييز بين: )أ( ينبغي هو ما إذا كان 

الرصيد هو و  ،الرصيد الكلي)ب( ، وناقص اإليرادات الضريبية دينالالفوائد المستحقة على  إستثناءب
 ما علىأ. على الدينالدفع الفائدة مستحقة بالمتعلقة الصادرة تدفقات البما في ذلك  األساسي

ن و قد يكون التركيز على صافي الدي ،المنظمات الدولية فيما يخص المستويات دون الوطنية أو
يرادات إلمتزايدة من انسبة في هذا المؤشر أن  اتالزياد ظهرت  كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات. 

توقع تقديم الخدمات، وأن المستوى الم عندين وبالتالي تحويل الموارد ال لتسوية سوف تكون مطلوبة
 قد يكون غير مستدام. المنشأةن و من دي

 

 المبادئ والمنهجيات
 تحديث التوقعات وتكرار إعداد التقارير

قد  أن التحديث السنويبرشادات اإل تقّر هذه، به مرغوبهو أمر التحديثات المنتظمة  أنفي حين  .14
ات فتراضعالقة عكسية بين قوة اإل عموماً هناك واقعيا لجميع المنشآت. ومع ذلك، أمرا ال يكون 

. تالمنقضي من تاريخ صياغة هذه التوقعاالتوقعات ومقدار الوقت  التي ي ستند عليها في صياغة
فترة معينة  التي وضعت قبلالتوقعات  أن تصبح ةخالل فترات التقلبات المالية العالمية، تزداد مخاطر 

ومات قدرة تلك المعلتدني من  ذلك ، مع ما يترتب علىهي توقعات قديمة تاريخ إعداد التقارير من
حديث تمسألة المنشأة  أن تدرس. في هذه الحالة، يجب اتالقرار  وصنعتلبية أهداف المساءلة على 

أحداث هامة أو  عوقو  تحديث توقعاتها بعد أيضاً  أن تبحثينبغي و . اً تكرار  أكثر توقعاتها على أساس
 .رئيسية غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو حاالت الطوارئ األخرى

 

 تأثير المتطلبات القانونية وأطر السياسة   
المالية طويلة األجل  ستدامةاإل معلومات حولفي بعض اإلختصاصات، يخضع إعداد التقارير  .13

. قد ليةدو المحلي أو من خالل ترتيبات على المستوى الوطني أو  ي طبقتنظيمي إلطار قانوني أو 
ومن . لةمعقو  موازنةمتطلبات للحكومة المحلية. قد تشمل هذه  قانونيةيكون هناك أيضا متطلبات 

أن  نبغييالتي منهجيات الات و فتراضتؤثر على المبادئ واإلأن أو هذه المتطلبات المرجح أن تحدد 
   .هاعن فصا اإلو توقعاتها  احتسابفي  المنشأة هاتستخدم

 

 يةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضالسياسة الحالية واإل
ات فتراضإينة بشكل فردي، ينبغي أن تستند برامج وأنشطة معالتدفقات الخاصة ب تخطيطيتم حيث  .12

. ينبغي باً مناسمحددة حيث يكون  اتإستثناءمع  األنظمة الحاليةأو  اتاستمرار التشريع إلىالسياسة 
 فترة التوقعل الخستمرار إالسياسة الحالية"( ب اتإفتراضات )المشار إليها باسم "فتراضتطبيق هذه اإل
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ألنظمة االتشريعات أو هي ات السياسة الحالية إفتراضنطالق في إل. وينبغي أن تكون نقطة اكاملةً 
شريعات أو الت يعتبر فيها الحياد عنيمكن أن . ومع ذلك، قد تكون هناك حاالت حالياً  نافذة المفعول

 مناسب، على سبيل المثال:األنظمة الحالية هو أمر 
ر، وحيث قبل تاريخ إعداد التقاريالتشريعات أو األنظمة الحالية التغييرات على يتم سّن حيث  (أ)

 لتوقعات؛ لزمني الفق األهذه التغييرات تاريخ تنفيذ محدد ضمن ل يكون
 ؛ أوداخلياً  يعات أو األنظمة الحالية متضاربةتكون النصوص في التشر حيث  (ب)
وص وقف نص"، على سبيل المثال، نتهاءإتاريخ  يكون للتشريعات أو األنظمة الحالية حيث (ج)

 ".نفاذ القانون
 

، تاريخ إعداد التقاريرل ها قبتم سنّ يرات القانونية التي يالتغيبات السياسة الحالية إفتراضيمكن أن تتأثر  .11
أن  إفتراض دّ يعتوقعات. في هذه الظروف، للزمني ال فقاأللها تاريخ تنفيذ محدد ضمن يكون التي و 

غير  إفتراضهو  كاملةً فترة التوقع خالل المفعول  نافذةزال التشريعات أو األنظمة الحالية ال ت
  .مناسب

 

ماعي جتإلهو برنامج الضمان ا داخلياً  المتضاربة من األمثلة على التشريعات أو األنظمة الحالية .18
 الصندوق دستنفاإ بعد دفعاتتقديم القانوني غير  تجعل منمخصصات قانونية  يشتمل علىالذي 

 ما أنك. الصندوق ذلك دمستحقات المستفيدين بعد استنفا استمرارالمخصص، على الرغم من 
تاج لكن قد تح ،عكس موقف قانوني صارمستنفاده قد يإبعد  اتهإلتزامفي بيأن الصندوق لن  إفتراض

 قاتتدفالقيمة سوف يقلل من األساس  مثل ذلكعرض التوقعات على المنشأة لتقييم ما إذا كان 
جتماعي. إلان االضمبرنامج واجه تي تال ةالمالي اتالتحدي من نطاقبالتالي سيقلل المتوقعة، و  الصادرة

رغم القيود  الحاليةات السياسة إفتراضعلى  بناءً المنشأة توقعاتها  يمكن أن تحسب ،في هذه الحالة
  القانونية.

 

قف نفاذ نصوص و ، على سبيل المثال، للتشريعات أو األنظمة الحالية تاريخ إنتهاء معينيكون  قد .11
حتمال قوي افي كثير من الحاالت قد يكون هناك و بعد فترة محددة. بموجبها نتهي ت التي، القانون
إلى ارم قانوني ص إنهاء تبني مبدأ أن يؤديويمكن ستبدال هذه البرامج ببرامج مماثلة. إيتم بأن 

 .التقليل من فائدة المعلومات، وبالتالي الصادرة المتوقعةقيمة التدفقات التقليل من 
 

 الواردة اإليرادات تدفقات نهج م
كبيرة من الضرائب وغيرها من المصادر، مثل التحويالت ال الواردة تيرادااإلتدفقات  تخطيطيمكن  .12

مصادر لا ويتوقع أن تنمو )أو تتقلص(ات السياسة الحالية. إفتراضعلى  فردي بناءً  بشكل  الحكومية، 
 يما يتعلقففردي  بشكل تخطيطهااألخرى التي لم يتم  الواردة لضرائب وتدفقات اإليراداتالهامة ل

  محدد.أو مؤشر تضخم  (GDP)الناتج المحلي إجمالي مثل  معين متغيرب
 

 يعية، بما من الموارد الطب نتفاعإلااألخرى، مثل حقوق الواردة تدفقات اإليرادات أن تنمو  ي توقع أيضاً  .15
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معالجة فردي ل بشكل التخطيط لها ويمكن أيضاً . مؤشر محددالناتج المحلي أو إجمالي يتماشى مع 
  توقع استنفاد الموارد الطبيعية. عند ، مثالً محددةظروف 

 

 المرتبطة وغير المرتبطة بالعمر برامج المنهج 
. ة األخرىيلمعايير األهلية مثل العمر والعوامل الديموغراف بالعمر المرتبطةبرامج ال تخضعما  غالباً  .19

 لمرتبطةاعن البرامج غير  بالعمر المرتبطةالبرامج واألنشطة يمكن تمييز  ،التوقعات وعند صياغة
غير لبرامج اي توقع أن تزداد بالعمر بشكل فردي بينما  المرتبطةبرامج لويمكن التخطيط ل. بالعمر

ن تكون أي توقع الناتج المحلي، أو  إجمالي المتغيرات األخرى، مثلنسجام مع إلبابالعمر  المرتبطة
حيث ونة، المر  قدرًا من بالعمر المرتبطةالبرامج غير نهج ميوفر  .من حيث األرقام الحقيقيةثابتة 

حقيقية في بعض البرامج ال األرقام الناتج المحلي/إجمالي زيادات عن بأن تتم معادلة السمح ي
   نخفاض اإلنفاق في مجاالت أخرى.إبزيادات أقل أو بواألنشطة 

 

 يةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضاإل
هجرة المعدالت الوفيات و  نسبةو  نسبة المواليدات الديموغرافية فتراضأن تشمل اإل المرجحمن  .81

ية معدالت النمو قتصادات اإلفتراضمن المرجح أن تشمل اإلو ومعدالت مشاركة القوى العاملة. 
أثير بيئية، مثل تية األخرى عوامل قتصادات اإلفتراضاإل . يمكن أن تشملي والتضخمقتصاداإل
   .يقتصادية المحدودة على النمو اإلستنزاف وتدهور النظم البيئية ونضوب المياه والموارد الطبيعإ
 

 اتفتراضمعقولية اإل
ات فتراضات السياسة الحالية واإلإفتراض إلى التدفقات الواردة والصادرةينبغي أن تستند توقعات  .84

   .45معقولة في سياق العوامل التي نوقشت في الفقرة  التي تعتبروالديموغرافية،  يةقتصاداإل
 

 التضخم ومعدالت الخصم    
 عينب. يمكن أخذ التضخم ضمن التوقعات رااألسعنهجين رئيسيين إلدماج تأثير تضخم مهناك  .83

باألسعار الحالية )أي األسعار السائدة  صياغة التوقعاتالتوقعات أو يمكن  عند صياغة عتباراإل
شمل يمعدل الخصم يجب أن  فإن(. إذا كانت التوقعات تشمل التضخم، تاريخ إعداد التقاريرفي 
ذا كانت التوقعات هي باألسعار الو . ضخمالت أيضاً  بعد ينبغي أن يستفإن معدل الخصم ، حاليةا 

    .التضخم
 

 تحليل الحساسية
الحاالت،  وفي بعض. يها التوقعات غير مؤكدة بطبيعتهابنى علات التي ت  فتراضالعديد من اإلإن  .82

لتغييرات الصغيرة في المتغيرات تأثيرات هامة على التوقعات. يساعد إستخدام تحليل يكون ليمكن أن 
 يةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضفي اإل الهامةالحساسية المستخدمين على فهم تأثير التغيرات 

 .على التوقعات
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 اتفصاحاإل
ويلة المالية ط ستدامةاإل معلوماتتساعد مستخدمي المنشأة عن المعلومات التي ينبغي أن تفصح  .81

أي أة أن تجري المنشينبغي و المتوقعة للمنشأة.  المالية طويلة األجل ستدامةتقييم اإلعلى  األجل
 .رير الماليةاقيق أهداف إعداد التقات إضافية الزمة لتحإفصاح

 

 عن المعلومات التالية:أن تفصح المنشأة  ينبغي  .88

 ؛سم المنشأةإ (أ)

 ؛طويلة األجل المالية ستدامةاإل معلوماتترتبط بها البيانات المالية التي  (ب)

 ستدامةمعلومات اإلالمتعلقة برير احدود إعداد التق ضمن، أسماء المنشآت تكون مختلفة حيث (ج)
 للبيانات المالية؛حدود إعداد التقارير التي تختلف عن و المالية طويلة األجل 

 المنشأة المسيطرة؛هوية المنشأة هي منشأة خاضعة للسيطرة،  تكون حيث (د)

 ؛التوقعاتمجموعة كاملة من فيه  و ضعتالتاريخ الذي  (ه)

 ؛ والتوقعاتكاملة من المجموعة ال لتلك الالحقأساس وتوقيت التحديث  (و)

رى أو من مصادر أخرى من قبل منشآت أخمعّدة مؤشرات عندما تستخدم المنشأة توقعات و  (ز)
 . والمعلومات التي تم استخدامهاء تلك المنشآت أو المصادر األخرى، أسماللمعلومات، 

 
 :عن المعلومات التالية فصا ات اإللتوقعل الوصفيةمناقشة ال تشملأن  ينبغي .81

 الكبيرة من الضرائب ومصادر أخرى؛ الواردةمصادر تدفقات اإليرادات  (أ)

بيرة من الك الواردةتدفقات اإليرادات فيما يخص ات السياسة الحالية إفتراضلمحة عامة عن  (ب)
 والبدالت؛ الضريبةالضرائب وغيرها من المصادر، مثل مستويات عتبة 

 ؛الكبيرة بما في ذلك النفقات الرأسمالية الصادرةمصادر التدفقات  (ج)

ما في الكبيرة ب الصادرةتدفقات فيما يخص الات السياسة الحالية إفتراضلمحة عامة عن  (د)
 ؛ذلك النفقات الرأسمالية

 إجمالي؛لتوقعات بشكل فردي أو التخطيط ليتم ما إذا  (ه)

 ؛رير وأسباب تلك التغيراتاشر  للتغيرات في التوقعات بين تواريخ إعداد التق (و)

التوقعات  تطابق ليست تقديرات وأنه من غير المحتمل أنهي أن التوقعات يفيد ب توضيح (ز)
يعتمد على مجموعة من  ختالفإلا نطاقأن على مدى أفق زمني محدد النتيجة الفعلية و 

 ؛حددةم ةمالي اتأي تحدي مواجهةالعوامل، بما في ذلك اإلجراءات المستقبلية للمنشأة في 
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 ؛تغيراتال تلكرير وأسباب ابين فترات إعداد التق على التنسيقأية تعديالت  توضيح ( )
 والزمني؛  األفق الزمني المستخدم للتوقعات وأسباب اختيار ذلك األفق (ط)
سبب ة، رير السابقاالمنشأة األفق الزمني عن ذلك المستخدم في فترة إعداد التقحيث تغير  (ي)

 التغيير.  ذلك
 

علومات عن الم فصا المالية طويلة األجل اإل ستدامةاإل بعادأل الوصفيةمناقشة ال تشملينبغي أن  .82
 :التالية

 ة؛رير السابقاتقال إعداد فترةرات في التغي في المؤشرات مقارنة مع تلك الهامةيرات تغالتحليل  (أ)

األجل  ةطويلالمالية  ستدامةمعلومات اإلفي اإلبالغ عن التغيرات في المؤشرات المستخدمة  (ب)
 و ؛راتتلك التغي، وأسباب ةلسابقا ريراإعداد التق فترةب مقارنة

 لىغير مبنية ع المبالغ المشتقة من معلومات إلىمؤشرات تستند ستخدم المنشأة ت حيث (ج)
 .المتأثرةوالمؤشرات  الدولية في القطاع العاممعايير المحاسبة 

 

ذلك  ات والمنهجية التي تقوم عليها التوقعات بما فيفتراضالمبادئ واإل عنالمنشأة  ينبغي أن تفصح .85
  المعلومات التالية:

 في التشريعات واألنظمة السائدة؛الجوانب الرئيسية  (أ)

 ول إلىأماكن الوصواألطر المالية، بما في ذلك تفاصيل الرئيسية الكلي  قتصادسياسة اإل (ب)
ألطر، بما في ذلك الوثائق خارج او  هذه السياسات بشأن للعموماألخرى المتاحة  لتقاريرا

 لتقارير المالية ذات الغرض العام؛انطاق 

تقوم ئيسية التي ر ية القتصادات الديموغرافية واإلفتراضواإلالرئيسية السياسة الحالية ات إفتراض (ج)
 عليها التوقعات؛

ية ات الديموغراففتراضالسياسة الحالية واإل اتإفتراض مراجعة وتحديثسياستها في  (د)
 ؛يةقتصادواإل

 نظمةاألأو  اتعن التشريع تحيدات السياسة الحالية الهامة التي إفتراضمن أي  توضيح (ه)
 ة؛الحالي

 ريراقإعداد التن فترة ات والمنهجيات عفتراضالمبادئ واإلفي  الهامةلتغييرات ا توضيح (و)
  ؛راتيالتغي تلكيرات، وأسباب يهذه التغ ونطاق، وطبيعة السابقة

 ون لها تأثير كبير على التوقعات؛لحساسية يمكن أن يكتحليالت لنتائج أي  (ز)

 و؛ الخصم معدلتحديد  عليه بناءً  تميطبقة واألساس الذي مالخصم ال معدالت ( )
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 نهج.مذلك ال تبنيسبب نهج التضخم و م (ط)
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 )الملحق أ(

 "أ"الملحق 
 

 المصطلحات الواردة في هذه اإلرشادات والمعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 التعريف المصطلح

أن يتدفق  المتوقع أحداث سابقة والتي منما نتيجة منشأة التي تخضع لسيطرة الموارد  هي األصول
  .الى المنشأة خدمةات أو إمكانيمستقبلية ية إقتصاد منافع منها

 .في الصندوق والودائع تحت الطلبشمل النقد ي النقد

 قدية معلومةن يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغة األجل قصير هي إستثمارات عالية السيولة  النقد المعادل
 القيمة.تخضع لمخاطر ضئيلة من التغير في و 

خاضعة منشأة 
 للسيطرة

نشأة سيطرة مل ، تخضعما شراكةمثل  رسمياً  غير مؤسسةمنشأة منشأة، بما في ذلك هي 
 . المسيطرة(منشأة السم إب ت عرفأخرى )

 .و أكثر من المنشآت الخاضعة للسيطرةواحدة أ على تشتملالمنشأة التي  المنشأة المسيطرة

 مؤسسات األعمال
 الحكومية

 :تتسم بكافة الخصائص التاليةمنشأة هي 
 تعاقد باسمها؛صالحية الالمنشأة تمتلك  (أ)
 األعمال؛ لتنفيذالمالية والتشغيلية  اتالسلط إيكالهاتم  (ب)
بح ر بالسياق العادي ألعمالها، إلى منشآت أخرى ضمن تبيع السلع والخدمات،  (ج)

 ؛تكاليفللأو استرداد كامل معين 
ء )بخالف شرا منشأة مستمرةال تعتمد على استمرار التمويل الحكومي لتكون  (د)

 وأساس تجاري(؛ على  المنتجات
 . في القطاع العاممنشأة  تخضع لسيطرة (ه)

صائية حفي القواعد اإل هي محددةلحكومة العامة كما في اضم جميع المنشآت التنظيمية ي العام يقطاع الحكومال
 . إلعداد التقارير المالية

سويتها تمن المتوقع أن تؤدي  والتي، الناجمة عن أحداث سابقةات الحالية للمنشأة لتزامإلا ات لتزاماإل 
 .ات خدمةية أو إمكانيإقتصاديجسد منافع من المنشأة للموارد  صادرإلى تدفق 

 البيانات المالية.التي ترتبط بها رير اتاريخ اليوم األخير من فترة إعداد التق  تاريخ إعداد التقارير

رير اقخالل فترة إعداد الت إمكانيات الخدمةية أو قتصاداإل من المنافع الواردإجمالي التدفق  اتاإليراد
 بإستثناء ،حقوق الملكية الواردة إلى زيادة في صافي األصول/عندما تؤدي تلك التدفقات 

 .المتعلقة بالمساهمات من المالكينالزيادات 
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    )الملحق ب(

 "ب"الملحق 
 

 المالية طويلة األجل  ستدامةاإلأبعاد بين  العالقة
 

  ( لكل من األبعاد الثالثة والعالقة بين األبعاد الثالثة. وقابلية التأثر يوضح هذا الملحق جانبي )القدرة
 

 
  

 
 

  
 
 
 

  

هل تستطيع المنشآت جمع 
إيرادات كافية للحفاظ على 

الخدمات الحالية في ضوء قيود 

 الدين؟

 البعد الخاص بالدين
القدرة على الوفاء بااللتزامات 
المالية أو إعادة تمويل أو زيادة 
الدين. عرضة لعوامل معينة مثل 

ثقة السوق وثقة المقرضين 

 ومخاطر سعر الفائدة

 البعد الخاص بالخدمة
القدرة على الحفاظ على الخدمات 
والمستحقات أو تغييرها. عرضة 

لعوامل معينة مثل جدوى التخفيضات 
 في الخدمات والمستحقات.

 اتالبعد الخاص باإليراد
مستويات القدرة على تغيير 

الضريبة القائمة أو استحداث 
مصادر جديدة لإليرادات. عرضة 
لعوامل معينة مثل جدوى الزيادة 
في مستويات الضريبة أو االعتماد 
على مصادر اإليرادات خارج نطاق 

 سيطرة المنشأة.

هل يمكن الحفاظ على الخدمات 
الحالية أو تغييرها في ضوء 

سياسات اإليرادات الحالية وقيود 
 الدين؟

إستدامة الدين المتوقع ما مدى 
الخدمة الحالية  في ضوء

 والسياسات الخاصة باإليرادات؟
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 )الملحق ج(

 "ج"الملحق 
 المؤشرات قائمة

 

 .بأن تكون هذه األمثلة هي قائمة شاملة وال ي قصد. يورد هذا الملحق أمثلة على المؤشرات
 

 ةيمالية الحكومالحصااات اإل التقارير حولإرشادات إعداد 
 .ط مائل ويرد تعريفه بعد المؤشراتالمصطلح بخ يظهر ذلك، فمعرّ  مصطلححيث يتضمن المؤشر 

 أو نو الدي"إجمالي بـالذي يشار إليه غالبا  -مجموع إجمالي الديونيتكون  :مجموع إجمالي الديون "
ن داة الديأ ت عّرف. أدوات دينالتي هي عبارة عن  اتلتزاماإل من جميع -الدين" اتإلتزامإجمالي "

ي بواسطة المدين إلى الدائن فاألصلي المبلغ أو /من الفائدة و ة )دفعات(دفعكمطالبة مالية تتطلب 
 1.يةمستقبل تاريخ أو تواريخ

 مقابلة ال ماليةال األصول منه مطروحاً إجمالي الدين على أنه  صافي الدين ي حتسب: صافي الدين
 1.دوات الدينأل

 الوحدات( هيمن )أو مجموعة  لوحدة مؤسسية إن القيمة المالية الصافية: الصافية القيمة المالية 
 1.اتها غير المسددةلتزامإل القيمة اإلجمالية منها مطروحاً المالية ألصولها القيمة اإلجمالية 

 الوحدات( هي القيمة اإلجمالية من وحدة مؤسسية )أو مجموعة ل إن القيمة الصافية: الصافية القيمة
  1.غير المسددة اتهالتزامإل ةجماليالقيمة اإل مطروحا منهاألصولها 

 اإلحصاءات المالية الفائض الكلي" في  "العجز/ المصطلح مصطلح: يقابل هذا الكلي الرصيد
 اقصن النفقات المستلمة ناقص زائد المنح اتاإليرادعلى أنه ف عرّ الذي ي  و ، 4951لعام  الحكومية

 إشارةع )م المعّرف بتلك الطريقة وبذلك يساوي الرصيد التسديد". منه دفعات "اإلقراض مطروحاً 
نقد لافي نخفاض إلصافي ا، باإلضافة إلى من قبل الحكومةلصافي اإلقتراض امجموع ( معاكسة
هذا  يدالرصمفهوم ويكمن أساس والودائع واألوراق المالية المحتفظ بها ألغراض السيولة.  الحكومي

قات أو النف اتاإليرادفإن ، وبالتالي تؤدي إلى إيجاد فائض أو عجزة يسياسات الحكومالأن  في
في هم ستنفاد األصول السائلة يسإقتراض أو إلالكن ". تؤثر على األربا المرتبطة بهذه السياسات "

 وحاً اإلقراض مطر . تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "تمويل العجز أو "ال يكون له أي أثر على األربا "
 من يةحقوق الملكو الدين مطالبات يغطي المعامالت الحكومية في  هأعال الوارد" منه دفعات التسديد

  .إيراداتإدارة سيولة الحكومة أو كسب  من بدالً ألغراض السياسة العامة  التي تتمو اآلخرين 
 تكلفة مثل تات الفائدة دفع أن وحيثعات الفائدة. دف إستثناءب الكلي هو الرصيد: الرصيد الرئيسي

 آلخرا هو اإلنفاقسياسة الحكومة ل ةالخاضع يمحددات الدين المستقبل أنحيث الدين السابق، و 
على  مؤشرنه كو أهمية خاصة  ذو يكون الرصيد الرئيسي، دفعات الفائدة إستثناءب اتاإليراد وتدابير
 ٥.نو من الدي المرتفعةالمالي في البلدان ذات المستويات  الوضع
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 (.3112) الماليةدليل الشفافية المصدر: صندوق النقد الدولي:    ٥
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 التعريفات األساسية
 األصلي لغ المبأو /( من الفائدة ودفعات) ةدفعداة الدين بأنها مطالبة مالية تتطلب أ ت عّرف: الدين أداة

 1.مستقبلية تاريخ أو تواريخمن قبل المدين إلى الدائن في 

 اعليه يةقتصادحقوق الملكية اإل يتم إنفاذ( 4منشآت )ية هي قتصاد: األصول اإليةقتصاداألصول اإل 
ية من إقتصاد منافع منها ستمديمكن أن ي  ( 3)مجتمعة، وأو  منفردة سواءً من قبل وحدات مؤسسية، 

  1.الزمنتخدامها على مدى فترة من عن طريق اإلحتفاظ بها أو اس مالكيهاقبل 

 تتكون األصول المالية من المطالبات المالية باإلضافة إلى سبائك الذهب التي األصول المالية :
ل األص مالكخول عادة يأصل والمطالبة المالية هي حتياطي. إالسلطات النقدية كأصل  تملكها

  1.لتزاملبنود اإل وفقاً  الستالم أموال أو موارد أخرى من وحدة أخرى)الدائن( 

 اتاملتز اإلتكبد و  متالك األصولإعلى بحد ذاتها ية قادرة إقتصاد: هي منشأة الوحدة المؤسسية 
 1في معامالت مع منشآت أخرى.الدخول و ية قتصادوالمشاركة في األنشطة اإل

  توفيرب، محددة، في ظل ظروف ما تكون وحدة واحدة )المدين( ملزمةعند لتزاماإل ينشأ: لتزاماإل 
  1.دائن(األموال أو الموارد األخرى إلى وحدة أخرى )ال

 

 مصادر أخرى 
 فاظ على التي تكون ضرورية للح المقبوضاتأو /فوائد و بدون: هي التغير في اإلنفاق الفجوة المالية

الفجوة بشكل أكثر تحديدا، فإن و . 2جمالي الناتج المحليإلستهدفة الدين العام عند أو أقل من نسبة م
 يمةبق والمعدلةالمتوقعة،  المقبوضات منه مطروحاً المتوقع  5المالية هي صافي القيمة الحالية لإلنفاق

مستهدفة ال نسبةالللحفاظ على الدين العام عند أو أقل من  المطلوبالنقص )أو الزيادة( في الدين العام 
 لمحاسبةمعايير استشاري لإلالمجلس ا)المصدر: . المعلنة التوقعفترة خالل جمالي الناتج المحلي إل

األجل  ةطويل ةتوقعات الشاملال: 21 الفدرالية: بيان معايير المحاسبة المالية األمريكيةالفدرالية 
  (.3119لحكومة الواليات المتحدة 

  

                                                 
 3144، دليل إلى الجهات المسؤولة عن جمع اإلحصائيات والمستخدمين -إحصائيات ديون القطاع العامالمصدر: صندوق النقد الدولي:   1
فيما يلي خالل فترة زمنية معينة. و  إجمالي الناتج المحلي هو القيمة السوقية اإلجمالية لجميع السلع تامة الصنع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً   2

 ردات(. الوا-ستثمار الحكومي وصافي الصادرات )الصادراتإلستهالك واإلستهالك واستثمار القطاع الخاص واإمكونات إجمالي الناتج المحلي: 
ناء الفائدة )"إنفاق ستثإأنها نسبة من اإلنفاق بحيث يتم دمج الفائدة ضمن احتساب القيمة الحالية، ي عبر عن الفجوة المالية كنسبة من اإلنفاق على    5

  بدون فائدة"(.



 إعداد التقارير بشأن اإلستدامة المالية طويلة األجل للمنشأة

 4رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها                    4118 
 )الملحق ج(

  غطية التدفقاتبين الفترات الزمنية إذا تم ت الموازنةقيود  ستيفاءإيتم : بين الفترات الزمنية الموازنةقيود 
، بما في ةيجميع النفقات المستقبلللحكومة )الدين العام الحالي والقيمة المخصومة لالمتوقعة  الصادرة

الحكومية  تاجميع اإليرادل مخصومةال قيمةال ضمنذلك الزيادة المتوقعة في النفقات المرتبطة بالعمر( 
  (.3119 ،ستدامةفوضية األوروبية: تقرير اإلالم :المصدرالمستقبلية. )

 /مجلس : صافي الدين كنسبة من إجمالي اإليرادات. )المصدرإجمالي اإليرادات صافي الدين :
، مؤشرات (SORP 4) 1رقم : بيان الممارسة الموصى بها (PSAB) لقطاع العام الكنديمحاسبة ا

 (.3119: الوضع المالي
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      4رقم  الممارسة الموصى بها

 اتستنتاجأساس اإل
  ها. من جزءاً  ال يشكل هلكن، 4 رقم هذا إرشادات الممارسة الموصى بهاات ستنتاجأساس اإليرافق 

 

 خلفية
ة محاسبحول في البداية مشروع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أطلق مجلس . 4إستنتاج

وقد . 3113 عام ( فيجتماعيةالمنافع اإلب أعيد تسميتها الحقاً ) جتماعيةات السياسة اإلإلتزام
 "اتللحكوم جتماعيةلسياسات اإلامحاسبة "إلبداء المالحظات بعنوان أدى ذلك إلى نشر دعوة 

محاسبة لالمجلس بوضع مقترحات ، بدأ تلك الدعوة عقب تحليل الردود علىو . 3111في يناير 
، 3111. في أواخر عام جتماعيةمن المنافع اإل مختلفة فئات فرعيةبات المتعلقة لتزاماإل
، اتتزاملإلومتطلبات القياس بخصوص ا عترافتفاق على نقاط اإلإلفي ا اإلخفاقبسبب و 

 .والقياس في ذلك الوقت عترافن اإلعدم وضع المزيد من المقترحات بشأ المجلس قرر
 

مقترحات  ، بوضعكخطوة مؤقتةقام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،  . 3إستنتاج
يما يخص ف إعداد التقاريرفي تاريخ  المؤهلينإلى  تحويلهاعن المبالغ التي سيتم  فصا لإل
عن  فصا اإل صراحةً ولم يقتر  المجلس . (نقداً تسويتها  التي يتم المنافع)تحويالت النقدية ال
 فصا : اإلجتماعيةالمنافع اإل" بعنوان 21ة العرض مسودتم إصدار . والتعهداتات لتزاماإل

 .3115 في مارس "األفراد أو األسر عن التحويالت النقدية إلى
 

مجلس ت قاد جتماعيةاإلمنافع الات إلتزامتحديد المرحلة التي تنشأ فيها المداوالت بشأن  إن . 2إستنتاج
ن رأي مفاده أن البيانات المالية ال يمكن أتبني إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 تضحوي. جتماعيةلمنافع اإلها المستخدمون بخصوص اتوفر جميع المعلومات التي يحتاج
المعلومات الواردة في البيانات إلى واحد أدناه حيث تشير المربعات المظللة  الرسمهذا في 

قبل إطالق أي مشروع آخر.  وارتأى المجلس ضرورة التشاور مع الجهات المعنيةلمالية. ا
: ماعيةجتالمنافع اإل" بعنوان ستشارية أخرىإهذه المسألة في ورقة أثار المجلس بالتالي و 

 ستدامةإلا التقارير حولإعداد "بعنوان  بالمشروع اموجز  ، وأصدر"والقياس عترافقضايا في اإل
مسودة يه الذي صدرت ففي نفس الوقت  وقد تم إصدار هاتين الوثيقتين. "المالية طويلة األجل

 .21العرض 
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 4رقم  الممارسة الموصى بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الردود على كافة  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام راجع مجلس ،3115.  في أكتوبر 1إستنتاج
 21عدم تطوير مسودة العرض  ، تقررالردود. وفي ضوء هذه المستندات المذكورة أعاله

ة كبيرة أن أغلبيب أيضاً  وأشار المجلس. معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كون أحدتل
على أن البيانات المالية ال يمكن أن تنقل معلومات كافية للمستخدمين  وافقوا المجاوبينمن 
في ضوء هذا  9.إجتماعيةالتي تقدم منافع ة لبرامج الحكوميلاألجل  ةاآلثار المالية طويل حول
 قاً أ عيد تسميته الحالمالية طويلة األجل ) ستدامةاإل بشأنمشروع إطالق  المجلس قرر ،الرأي

قة ور إصدار "(. وأدى ذلك إلى ة األجلالمالية العامة طويل ستدامةبشأن اإل ريراتقال"إعداد بـ
فمبر في نو  "المالية العامة طويلة األجل ستدامةبشأن اإل التقاريرإعداد  " إستشارية بعنوان

عن  إلبالغا قضية الورقة التشاورية طرحت ،على الممارسة الحالية عتمادإلوبا. 3119
ومات المعل تلك رضقدمت اقتراحات حول كيفية عو ، طويلة األجلالمالية  ستدامةمعلومات اإل

الورقة  ىعل المجاوبونغالبية وقد فّضل . الجهات المعنية إلبداء آرائهم ووجهات نظرهم ودعت

                                                 
استمرت أعمال أخرى أيضا بشأن المقترحات الخاصة بقياس واالعتراف بااللتزامات الناجمة عن التعهدات بتقديم منافع اجتماعية بشكل   9

غير مباشر في المرحلة الثانية من مشروع إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع 
المرحلة العناصر المختلفة وتشمل تطوير تعريف االلتزام وقضايا أخرى ذات صلة مثل ما إذا كانت صالحية فرض  العام. تتناول هذه

الضريبة هي أصل معين. ومن المرجح أن يؤثر هذا العمل على منهج قياس واالعتراف بااللتزامات المتعلقة بالمنافع االجتماعية. وقد 
القطاع العام إعادة تفعيل مشروعه بخصوص المنافع االجتماعية في اجتماعه المنعقد في قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

 .3142يونيو 

 

 1 الرسم
 في بيان المركز المالي الواردةالمعلومات المكملة 

 

التدفقات النقدية   
 السابقة

 التدفقات النقدية  
 المستقبلية

 

ت 
فقا

لتد
ا

ردة
الوا

 
تم الحصول ياألصول التي 

ويتم تحقيقها حتى عليها 
 تاريخه

 ية الحاليةقتصاداإل المنافع  
المتحققة في المستقبل 

 ()األصول

 

    

     
الموارد المتوقع تحقيقها    

 مستقبالً 
 

              

ت 
فقا

لتد
ا

درة
صا

ال
 

تم يات المتكبدة والتي لتزاماإل
 تسويتها حتى تاريخه 

ها تسويت المتوقعات لتزاماإل  
 مستقبالً 

     
ية قتصادالتضحيات اإل   

 يتم تسويتهاالحالية التي 
 (اتلتزام)اإل  مستقبالا 

 



 إعداد التقارير بشأن اإلستدامة المالية طويلة األجل للمنشأة

       4115        رشاداتإلأساس اإلستنتاجات 
     4رقم  الممارسة الموصى بها

عايير مبأن يقوم مجلس لمشروع، رغم أن الكثيرين قالوا إنهم يفضلون استمرار إ التشاورية
 من المتطلبات.  وضع إرشادات بدالً ب المحاسبة الدولية في القطاع العام

 
 

في  معايير المحاسبة الدولية وضع مجلس، الورقة التشاوريةعلى التي وردت في ضوء الردود  .  8إستنتاج
المالية طويلة األجل  ستدامةبشأن اإلإعداد التقارير  "بعنوان  11مسودة العرض  القطاع العام

 اتقترحت مسودة العرض هذه إرشادا. 3144 في أكتوبر تصدر  والتي، القطاع العام"لمنشأة 
لمالية ا ستدامةاإلتقوم بإعداد التقارير حول معلومات التي لمنشآت القطاع العام  ةغير رسمي

 . طويلة األجل
 

 صوراتهأفكاره وتتطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المزيد من  عمل مجلس . 1إستنتاج
لمتعلق ا المالية طويلة األجل في سياق مشروعه ستدامةاإلمعلومات  حول التقارير إعدادبشأن 

اع القط من قبل منشآتإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بإطار المفاهيم الخاص ب
رير االتق وأهداف ومستخدم: 3ويعكس الفصل اإلطار.  ذلكمن  3، في الفصل وتحديداً العام، 
ر ية تكمن في جوهعلى الرغم من أن البيانات المال رأي مفاده أنه ذات الغرض العام ةالمالي

ات روري لتلبية احتياجض شمولية يعتبر أمركثر األنطاق إال أن ال، إعداد التقارير المالية
أن بأيضا  وأشار المجلس. اق المعلومات المالية المستقبليةالنط ذلك. يشمل المستخدمين
المتوقعة  لواردةاسابقة والتدفقات المتوقعة المتعلقة باإللتزمات نتيجة قرارات  الصادرةالتدفقات 

 جزئياً  بها ترافعبها أو يمكن اإل عترافقد ال يتم اإل والضريبيةالسيادية  صالحياتمتعلقة بالال
من أجل تحقيق أهداف التقارير و ، لذلكاألداء المالي. فقط في بيان المركز المالي وبيان 

تخاذ القرارات، يجب على المنشأة تزويد المستخدمين بمعلومات ا  لمساءلة و المتمثلة في االمالية 
منشأة المركز المالي لل حولالمستقبلية التي تكمل المعلومات  التدفقات الواردة والصادرةعن 
 المالية. البياناتفي 

 

رير االتق إعداد وراء أن األساس المنطقيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقّر مجلس  .2إستنتاج
وجوب  شير إلىيقد  "1 إستنتاج"المالية طويلة األجل في الفقرة  ستدامةاإلمعلومات  حول

ابق أنه من الس المجلس إلى . ومع ذلك، خلصلبعض المنشآت بالنسبة إعداد تلك التقارير
 المالية طويلة ستدامةمعلومات اإلإعداد التقارير بشأن ، ألن ةرسمي بياناتألوانه إصدار 

تطوير ا فيهيتم  التي ال يزالاألجل في التقارير المالية ذات الغرض العام هي أحد المجاالت 
غلبية أ . يتفق هذا المنهج مع آراء تشجيع مناهج مبتكرة ومرنةب يرغب المجلس وألنالممارسة 

 ةارسمن إرشادات المم 1أن الفقرة ب ويشير المجلس. 11مسودة العرض المجاوبين على 
 ممارسة جيدة. هي تنص على أن إتباع هذه اإلرشاداتالموصى بها 

 النطاق 
 ا إذا كان نطاق إرشادات الممارسةم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس . 5إستنتاج

 ويقرّ  .الموحد والحكومي الشاملالوطني  المستويينالموصى بها ينبغي أن يقتصر على 
 أمر مالئمالمالية طويلة األجل هو  ستدامةمعلومات اإلإعداد التقارير بشأن أن ب المجلس

ين تخدممسكبير من الإلى أنه قد يكون هناك طلب  تحديدا عند هذه المستويات، لكنه خلص
نطاق الأن  المجلس إلىلذلك خلص . ةهذه المعلومات على المستويات دون الوطني على
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 ره.ليس له ما يبر  ن الوطني الموحد والحكومي الشاملعلى المستويييقتصر  المحدود الذي
كان المجلس في تحديد ما إذا  التي بحثهاالعوامل  "42إستنتاج –41إستنتاجالفقرات " تناقش

 المالية طويلة األجل. ستدامةبشأن معلومات اإل تعد التقاريرالمنشأة أن  ينبغي على
 تعريفات 

 المالية طويلة األجل ستدامةاإل
األجل  المالية طويلة ستدامةلإل أنه ال يوجد تعريف مقبول عالمياً ب الورقة التشاورية أشارت . 9إستنتاج

 لوفاءاقدرة الحكومة على  "وهو المالية طويلة األجل  ستدامةإلل واشتملت على تعريف عملي
لتزاماتها المالية و إلتزامب المحاسبة  معايير وأقّر مجلس ." ومستقبالً  حاضراً الخدمة ات تقديم ا 

ير كافي كل غأن هذا التعريف صارم بشب تفيدبوجهة النظر التي  الدولية في القطاع العام
ع ما إذا كان الوضحول  أكثر وضوحاً  مؤشرتعريف يوفر للمستخدمين وأنه ينبغي اعتماد 

ات امإلتز )أ( ربط  على مستدام. قد ينطوي هذا المنهجوضع ي الحالي المنشأة هو قتصاداإل
لى )ب( التركيز عالضريبة الحالية والحفاظ على مستويات بمسألة الحالية  ةلخدمتقديم ا

لحالية ا ات تقديم الخدمةإلتزامتلبية فقط  يمكنهاالمنشأة التي و مسارات الدين المتوقعة. 
ها في بأن ت عرفات المالية عن طريق زيادة الضرائب أو مستويات الديون الحالية لتزامواإل

ركيز كثر صرامة والتاألالكلي لتبني هذا المنهج  قتصاديميل خبراء اإل. غير مستداموضع 
أن مستويات الخدمة الحالية ب ضمناً  يشيرمصطلح ن "المتفاقمة"، وهو على مسارات الدي

ادات كبيرة في زيحدوث ستمر دون تال يمكن أن  ستحقاقاإلبرامج والمنافع المتاحة من 
 . مستويات المديونية

 
لمالية ا ستدامةاإلبقاء على تعريف اإل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس رر. ق41إستنتاج

، والحقًا في هذه اإلرشادات 11لمسودة العرض  الورقة التشاوريةطويلة األجل المستخدم في 
 إستثناءبعلى جميع منشآت القطاع العام ) تطبيقه إمكانيةنطاق ليعكس التوسيع  إستثناءب

على الحكومات. في التوصل إلى هذا  هاقتصار من  ( بدالً عمال الحكوميةمؤسسات األ
تقديم الخدمات لالقطاع العام )أ(  ومنشآتحاجة الحكومات إلى  المجلس أشار ،ستنتاجاإل

 خصوصاً و المالية،  اتلتزامباإل)ب( الوفاء و ستحقاقاإلبرامج بات المتصلة لتزاموتلبية اإل
 سنّ لسلطات سيادية ب تتمتعأن العديد من الحكومات ب أيضاً  وأشار المجلس. تسوية الديون

يعترف  بينما، الحالية الضريبةمستويات  وتغييرجديدة الالضرائب الخاصة بمصادر تشريعات ال
ات. عتبار عدد من اإلب القدرة على زيادة الضرائب مقيدة عملياً  قد تكون في البيئة العالمية هأن

طويلة ة المالي ستدامةالمنشأة االهتمام المناسب ألبعاد اإل توليأنه شريطة أن  وارتأى المجلس
ية كافت معلوماسيتم تزويد المستخدمين بفإنه ، 11-32ات ، كما هو موضح في الفقر األجل

 اتهامإلتزاالوفاء بو  ،المنشأة يمكنها الحفاظ على مستويات الخدمة الحالية حول ما إذا كانت
اتها المالية دون إلتزاموالوفاء ب ستحقاقاإلتقبليين من برامج المستفيدين الحاليين والمس تجاه

 قتراض.إلمن الضرائب وغيرها من المصادر أو زيادة ا اتزيادة اإليراد
 

 والموازناتالتوقعات والتنبؤات 
العالقة بين التوقعات  بأنه ينبغي توضيح 11على مسودة العرض  مجاوبونقتر  عدة . ا44إستنتاج

، قرر تالمصطلحالهذه  عالمياً  ةمقبول اتتعريف ه ال يوجدنأل ونظراً . والموزاناتوالتنبؤات 
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يح توضبغرض  لتوقعلتعريف وضع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس
التي  الحساباتأن لمعلومات التي ينبغي استخدامها في حساب التوقعات وضمان اخصائص 

 ا.الموصى به ضمن نطاق إرشادات الممارسةفقط  هي التي تندرجتلبي هذه الخصائص 
 

ا إذا م معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلسعند صياغة تعريفه للتوقع، . 43إستنتاج
األنظمة عات أو تشريبالالصارم  لتزاماإل إلى يةمستقبلالكان ينبغي أن تستند المعلومات المالية 

و أمحددة من التشريعات  اتإستثناء ت، أو ما إذا كانالتقاريرتاريخ إعداد في  نافذة المفعول
أنه قد ب وأّقر المجلس. مالئمة اتإستثناءهي  تاريخ إعداد التقاريرفي  األنظمة نافذة المفعول

 مناسبأمر الحالي  النظامالخروج عن التشريع أو  فيها يكون هناك حاالت محدودة يكون
الية مبأنه "معلومات  التوقع ي عّرف . لذلكت الصلةتوفير المزيد من المعلومات ذا بهدف
ت حول افتراضات السياسة الحالية للمنشأة، واإلإفتراضعلى أساس  يتم إعدادها يةمستقبل

فتراضو في المستقبل."  واألوضاع األخرىية قتصاداألوضاع اإل تلك  ات السياسة الحالية هيا 
مع  يرتاريخ إعداد التقار  فيأو األنظمة نافذة المفعول التشريعات  المبنية علىات فتراض"اإل

 الخروج عن التشريع أو التي يكون فيهاالظروف ." ترد مناسبة لظروف محددة اتإستثناء
-24إستنتاج"في الفقرات  امناقشتهتم يو  12في الفقرة  بالتفصيلمناسب  النظام الحالي أمر

21". 
 

ال ي قصد  ،. في المقابلتفاصيل عن النتائج المرجوة إلى توفير والتنبؤات الموازناتتهدف  . 42إستنتاج
و المقبوضات أهي خطة اإليرادات  فالموازنة. ير قيمة تقريبية للنتائج الفعليةالتوقعات توف من

 رتبطتقد و محددة. زمنية فترة  للمنشأة خاللالمتوقعة أو النفقات المتوقعة والمصروفات 
شمل ت مستقبليةيوفر التنبؤ معلومات في حين . الفترةخالل الخدمة  نتائجبمخرجات أو 

متوقعة من قبل المنشأة على الرغم من أن هذه قد ال تنعكس في التدخالت الجراءات و اإل
 .الكامنة في تعريف التوقعمحدودة الات ستثناءاإلالحالية أو ضمن  األنظمةالتشريعات أو 
خدم يمكن أن تست التنبؤاتأو  لموازناتافي الواردة على أن بعض المعلومات  ووافق المجلس
 أيضا للتوقعات.

 
 طويلة األجل  المالية ستدامةاإلمعلومات إذا ينبغي اإلبالغ عن تحديد ما 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "، خلص مجلس5 إستنتاج.  كما نوقش في الفقرة "41إستنتاج
من الحكومة. ومع  محددةرشادات ال ينبغي أن يقتصر على مستويات إلهذه انطاق إلى أن 
ال  قد طويلة األجل المالية ستدامةمعلومات اإلإعداد التقارير بشأن  بأن أقّر المجلسذلك، 
 . لجميع المنشآت مناسباً  أمراً يكون 

 
الية الم ستدامةاإل معلوماتسؤاال حول ما إذا كان إعداد التقارير بشأن  الورقة التشاورية أثارت.  48إستنتاج

رأي  لىإهذا التحفظ  وقد استند. الخاضعة للسيطرة الفردية للمنشآتمناسب  هو أمر طويلة األجل
لمنافع اأكبر من من المرجح أن تكون  المنشآت لتلكتكلفة إنتاج المعلومات أن )أ( مفاده  مبدئي

منفصلة من قبل المنشآت الات فصاحواإلتقارير ال، )ب( إعداد المستخدمينالتي تعود على 
أن  قد يكون من المضلل)ج( للمستخدمين و قد يكون مربكاً  ةيقتصاداإل المنشأة ضمن المختلفة
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 لمنشآتاعلى الموارد من  وتعتمدجمع الضرائب محدودة ل التي تتمتع بصالحيات ،المنشآت تقدم
سيطرة ب تتمتع المنشآت ضريبيةتوقعات تتوقف على قرارات في مستويات أخرى من الحكومة، 

 أشارواو هذا الرأي  الورقة التشاورية المجاوبين علىبعض  وقد رفض. عليها أو معدومة ضئيلة
 تطويلة األجل للمنشآ المالية ستدامةمعلومات اإلفيها تحديد مستخدمي أن هناك حاالت يمكن ب

حكومة الوالية أو  تخضع لسيطرةمحلية منشأة حكومة على مثال وتم ذكر . ر عليهاالمسيط
معلومات أن بش تقاريرالمنشأة تعّد  ختبار ما إذا كانتإيكون بأن  المجاوبون أولئكقتر  إ .المقاطعة

محتملين لهذا النوع من يوجد مستخدمين  كان تقييم ما إذاهو  طويلة األجلالمالية  ستدامةاإل
رشادات إتعكس بهذه الحجج و  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اقتنع مجلسالمعلومات. 

 .42و 43الممارسات الموصى بها هذه اآلراء في الفقرتين 
 

 نعلى وجود مستخدمي ةالمباشر  األدلة بأن المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير أّقر مجلس. 41إستنتاج
 دلتحدي المجلس ىسعو كون متاحة بسهولة. تاألجل قد ال  ةالمالية طويل ستدامةمعلومات اإلل

لة المالية طوي ستدامةمستخدمين عبر األبعاد الثالثة لإلالخصائص التي قد تدل على وجود 
تحفظات حول ما إذا كان سيكون هناك أعداد كبيرة من المستخدمين  المجلسلدى  كانكما . األجل

 : أو أكثر من الخصائص التالية ةاحدو  المنشآتلم يكن لدى إذا  ريرالتبرير تكاليف إعداد التق
 ات؛اإليراد لجمع صالحيات أخرىأو هامة و/ة يضريبصالحيات  (أ)
 أو ون كبيرة؛تكبد دي صالحيات (ب)
 ستحداثاوالقدرة على تحديد طبيعة ومستوى وطريقة تقديم الخدمات بما في ذلك  الصالحية (ج)

 جديدة. خدمات 
 

 ستدامةاإل معلوماتإعداد التقارير بشأن  أن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس عتقد. ي42إستنتاج
ى مستو على الو  الحكومةكامل مستوى على المالية طويلة األجل من المرجح أن تكون ذات صلة 

 اتوالوالي قاليمالمنشآت دون الوطنية الكبرى مثل المناطق واألفيما يخص موحد، و الوطني ال
 جمعات صالحيب تتمتعالتي ، على سبيل المثال(، والمنشآت الحكومية المحلية الكبيرة )المدن

إعداد أن  ويعتقد المجلسنسبة كبيرة من إجمالي إيراداتها.  تحقيق على والتي تساعدهاالضرائب 
من غير المرجح أن يكون مناسبا للدوائر المالية طويلة األجل  ستدامةالتقارير بشأن معلومات اإل

، لضرائببصالحيات جمع افي كثير من األحيان  ها ال تتمتعوالهيئات الحكومية الفردية. وذلك ألن
 .نو صالحيات لتكبد الديأي كما أنها ال تتمتع ب، بنفقاتها من خالل مخصصاتويتم التحكم 

 
 المستقبلية الواردة والصادرةلتدفقات عرض توقعات ا

ويلة المالية ط ستدامةمعلومات اإلإلعداد التقارير بشأن الورقة االستشارية ثالثة نماذج  بحثت. 45إستنتاج
ب( تلخيص )توفر تفاصيل عن التوقعات وأشارت بأن بيانات إضافية )أ( توفير واقترحت  األجل

لورقة اأنه بالرغم من أن  المجاوبينبعض  أشار. هو أمر مناسب التقارير الوصفيةالتوقعات في 
على  إال أنه يتعينا اآلخر، هذه ال يستبعد أحده التقاريرداد إعاعترفت بأن مناهج  التشاورية
شأن ب ريراتقالتسليط الضوء على أن إعداد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس 

و ه معينة المالية طويلة األجل فقط من خالل عرض التوقعات في بيانات ستدامةمعلومات اإل
 ع المجلس. اقتنطرق عرض أخرى ه ينبغي استخداملتلبية احتياجات المستخدمين وأن يغير كاف

 . من إرشادات الممارسة الموصى بها 42في الفقرة  على تضمينها هذه ووافقبوجهة النظر 
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ة بآفاق عليه التوصي ينبغيما إذا كان  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس .61إستنتاج

فاق اآلأن ب وأّقرلمنشآت عند مستويات معينة من الحكومة. للتوقعات فيما يخص ا معينة زمنية
رر المجلس وق. المقارنةآت القطاع العام قد تعزز قابلية قياسية ألنواع معينة من منشالزمنية ال
ى نطاق إرشادات الممارسة الموصينص . عملية وغير أن هذه المعايير ستكون أكثر تقييدا  ب

ك ل، بما في ذنشآتاآلفاق الزمنية القياسية لمجموعة واسعة من الم على وجوب تحديدبها 
ل المالي ستقالإلايمكن أن يختلف  ذلك، . باإلضافة إلى۰۱مختلف المنشآت المعّدة للتقارير

لص خومع ذلك، . بشكل ملحوظ بين اإلختصاصات ينفس المستوى الحكوم عندلمنشآت ل
. ةهي ممارسة جيداآلفاق الزمنية  وراء اختيارالسبب  ببيانلمنشآت ا إلى أن قيام المجلس

 ون لهيكستمويل للحصول على  عتماد المنشأة على منشآت أخرىإ أن مدى ب واعتبر المجلس
 . القصيرةزمنية الفاق اآل يةحتمالإ زادتعتماد، كلما ارتفع مستوى اإلف؛ يةفاق الزمناآلتأثير على 

 
سنة  57عات تبين توق الجدولية التيالبيانات  علىأمثلة توضيحية  الورقة التشاورية. تضمنت 12إستنتاج

لى إ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وأشار مجلس. الرئيسيةلبرامج واألنشطة من ا
جب في نهاية األفق الزمني قد يحالمالي أن التركيز على المركز  ومفاده المجاوبينرأي بعض 

إرشادات  جودمهذا الرأي  المجلس لب  مني. ق  ونهاية األفق الز  تاريخ إعداد التقاريراألحداث بين 
يل التمثو  المتمثلة في قابلية التحققتحقيق التوازن في الخصائص النوعية ل حول الحاجة

 .من إرشادات الممارسة الموصى بها 17الفقرة  ضمنفي عرض التوقعات  والمالئمةالصادق 
 

 ة األجل المالية طويل تسددامةأبعاد اإلمعالجة 
عن  فصا أن توفير إطار مرن لإل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اعتبر مجلس. 16إستنتاج

 تعمل فيها على إيصالتنظيم الطريقة التي لمعلومات يمكن أن يساعد المنشآت على ا
جل المالية طويلة األ ستدامةمعلومات اإللمعلومات وضمان أن المعلومات هي تمثيل صادق ال

 .  للمنشأة
 

 :على النحو التالي طويلة األجل المالية ستدامةإلل أبعاد ثالثة 61 مسودة العرض تضمنت. 11إستنتاج
 ؛القدرة المالية 
  و ؛تقديم الخدماتالقدرة على 
 قابلية التأثر 

 
-SORP) 6 بها رقم في بيان الممارسة الموصىقابلية التأثر من تعريفه الوارد وصف  ُاستمد.  12إستنتاج

لقطاع العام الكندي عن مجلس محاسبة ا الصادر الوضع المالي"مؤشرات "بعنوان ( 4
(PSAB) . الحكومة  درجة اعتماد" هو 6بيان الممارسة الموصى بها التعريف الوارد في و

تعرضها للمخاطر التي يمكن  درجة سيطرتها أو نفوذها أونطاق على مصادر التمويل خارج 
اتها الخدمية لتزامإفيما يتعلق ب اتها المالية الحالية سواء  إلتزامأن تؤثر على قدرتها على الوفاء ب

لتزامالجمهور و  تجاه عايير معتبر مجلس وا ". وغيرهمتجاه الدائنين والموظفين اتها المالية ا 
                                                 

 على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه المنشآت مجالس المدارس أو الهيئات المسؤولة عن المياه والصرف الصحي.  ۰۱
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اص خ بشكل   مهمةهذه الفكرة األشكال المختلفة لأن  المحاسبة الدولية في القطاع العام
 بصالحيات ضريبية محدودة وتتعرض تتمتعللمنشآت على المستويات دون الوطنية التي 

 لمنشآتا تتخذهاالتي و ، ال يكون لها سوى سيطرة ضئيلة أو معدومة عليهابالتالي لقرارات 
  مستويات أخرى من الحكومة. عنداألخرى 

 
مجلس معايير  من تعريفات 11ن اآلخرين في مسودة العرض لبعدياأوصاف ستمدت إ. 31إستنتاج

 القدرة على تقديم الخدمات".  "" و لقدرة الماليةل " ۱۱(GASB)المحاسبة الحكومي األمريكي 
لوفاء "قدرة الحكومة ورغبتها في ا االحكومي القدرة المالية بأنه المحاسبةف  مجلس معايير يعرّ 
قدرة " ، والقدرة على تقديم الخدمات بأنهاها بشكل مستمر"إستحقاقعند اتها المالية إلتزامب

 اتها لتقديم الخدمات بشكل مستمر". إلتزامالحكومة واستعدادها للوفاء ب
 

مجلس  بحث، 11. عند وضع إرشادات الممارسة الموصى بها على أساس مسودة العرض 38إستنتاج
عرض في مسودة الما إذا كان مفهوم قابلية التأثر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ستدامةفي تحليل اإل نتشاراً إكثر األعامل الهو قابلية التأثر ما إذا كان جدا و  هو مفهوم محدود
كافة  معين فيهو جانب قابلية التأثر أن  إلىمجلس الخلص و المالية طويلة األجل للمنشأة. 

ل بعد قابلية التأثر على كيؤثر مفهوم  توضيح كيفمجلس )أ( ال، قرر األبعاد الثالثة. لذلك
 اتإليرادإلى بعد اقابلية التأثر )ب( تغيير اسم بعد المالية طويلة األجل و ستدامةمن أبعاد اإل

  بالتغيرات في اإليرادات. يتعلقوصفه  ألن
 

صطلح لمأن تعريف القاموس ب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  أيضا. الحظ 31إستنتاج
في حين أن وصف القدرة المالية يتعلق بقدرة المنشأة على الوفاء  ۱۱اإليرادات يتضمن" مالي"

ك قرر . لذلعلى ديونها وتسديدها الحفاظعلى  اقدرته، وبعبارة أخرى، لماليةات التزامباإل
 يتطلب .أوضحبشكل الوصف عكس يعد الدين لعد إلى ب  سم هذا الب  إتغيير  ضرورةمجلس ال

 كونتعد القدرة على تقديم الخدمات بحيث تعديل على ب  إجراء إعادة تسمية هذين البعدين 
 .ضمع بعضها البع مترابطةأن األبعاد بمجلس ال وقد أّقر. متناسقةثالثة البعاد األصياغة 

 
ة بأن المنهج الذي إتبعه مجلس محاسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس أشار  . 32إستنتاج

 ستدامةمع "أبعاد" اإلتشابه ينطوي على أوجه معايير المحاسبة الحكومي  ومجلسلقطاع العام ا
 . الورقة التشاوريةمناقشتها في تمت و  ۱۱ا ألين شيكالتي وضعه

 
ة معايير المحاسبمجلس  وقد اعتبري". قتصاد"النمو اإلكان ها شيك من األبعاد التي ناقش. 35إستنتاج

ئم ألن مال غيرهو أمر  صراحةً  يقتصادعد النمو اإلب   استحداثأن ب الدولية في القطاع العام
 تعتبر، . ومع ذلكالمعّدة للتقارير المنشأة سيطرةل وال تخضعي معقدة قتصادمحددات النمو اإل

                                                 
 توقعات المالية.قتصادي: الإلالرئيسية المتعلقة بإعداد التقارير بشأن الوضع ااآلراء األولية لمجلس معايير المحاسبة الحكومي حول القضايا   ۱۱

 (.3144)مجلس معايير المحاسبة الحكومي: نورووك، الواليات المتحدة األمريكية، نوفمبر 
 (.4951لتاسع، إن تعريف مصطلح "مالي" يتعلق بالضرائب أو اإليرادات العامة أو الدين العام. )قاموس ويبستر، اإلصدار ا  ۱۱

 

 (.3118)منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية: باريس،  سياسة الموازنة المستدامة: مفاهيم ومناهجألين شيك،   ۱۱
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في تطوير التوقعات ومن المرجح أن  أساسية وهامةي قتصادات بشأن النمو اإلفتراضاإل
  .  ت الحساسيةتظهر بكثافة في تحليال

 
 المنهجيات و  ئالمباد
 منضالمبادئ التي ينبغي اعتمادها من أجل إدراج البرامج واألنشطة  التشاوريةورقة ال. ناقشت 39إستنتاج

تائج ناألساسية في المالية طويلة األجل والمنهجيات  ستدامةمعلومات اإلإعداد التقارير حول 
قعات إلى التو ينبغي أن تستند  التي تم التطرق إليها ما إذا كانملت المجاالت وشالتوقعات. 

ع في ، والمنهج المتبالواردة من االيراداتتدفقات المنهج ستقبلية، و لسياسة الحالية أو الما
مجلس  بحثو نهج المتبع في تحليل الحساسية. موال بالعمر المرتبطة وغير المرتبطةالبرامج 

يجب أن يقدم توصيات حازمة حول  ما إذا كان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 . لمقارنةقابلية االمتمثلة في النوعية  الخاصيةمن أجل تلبية  الممارسة الجيدة

 
وصيات تقديم ت أنه من المناسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  يعتبر .  لم21إستنتاج

جميع يشمل )أ( نطاق إرشادات الممارسة الموصى بها  حازمة حول الممارسة الجيدة ألن
مستوى واحد من الحكومة قد ال تكون  عند ةمناسب تكون التيممارسة الالقطاع العام و  منشآت
 ماتمعلو إعداد التقارير بشأن  في حين أن ، و)ب(أي مكان آخر في القطاع العامفي مناسبة 

 اتاإلختصاصسمات اإلدارة المالية في عدد متزايد من  هو أحدطويلة األجل المالية  ستدامةاإل
ر دو  إنتزاعمجلس الو)ج( أنه ليس في نية  التطورفي مرحلة مبكرة من  إال أنه ال يزال
إعتبر في بعض الحاالت، األخرى من ذوي الخبرة في هذا المجال.  المهنيةالمجموعات 

على  .يمفضل على مستوى عالنهج محول  معين رأيعن  لتعبيرأنه من المناسب امجلس ال
ائدة عندما أكثر ف قعاتالتو  من المرجح أن تكون همجلس الرأي القائل بأنال تبنىسبيل المثال، 

دفقات التو  الواردة تدفقاتال من ات السياسة الحالية وتشمل كالإفتراض مبنية على تكون
ي صادقتالمستوى الوطني، أوصت منظمة التعاون اإل أنه على، المجلس أيضاً  أشار. الصادرة
  .بشكل سنويالتوقعات  بضرورة تحديثوالتنمية 

 
 ات السياسة الحالية إفتراض
عن استخدام  تحيدالمنشأة أن  ه بإمكانأن 11من مسودة العرض  13-11الفقرات  أوضحت. 24إستنتاج

السياسة الحالية لحساب توقعاتها )أ( عندما يكون هناك تعارض بين السياسة الحالية 
 ."نصوص وقف نفاذ القانون" على سياسةال تشتمل عندماات القانونية و)ب( لتزامواإل

 
ة ات السياسإفتراضمصطلح " معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  استحدث. 23إستنتاج

حيث  عينةم اتإستثناءاألنظمة مع الحالية" لتوضيح أن السياسة الحالية تعني التشريعات أو 
تدفقات للحالية على فترة التوقع بأكملها بخصوص اا السياسةات إفتراضطبق . ت  يكون مناسباً 

ة إرشادات الممارسة الموصى بها أمثل تقدم. يالتي يتم توقعها بشكل فرد الصادرةأو  الواردة
بأن مجلس ال وأشار. 11-11في الفقرات  ةمناسب اتستثناءاإل على الحاالت التي تكون فيها

عن أي خروج  عن فصا باإل)ه( من إرشادات الممارسة الموصى بها توصي 85الفقرة 
 .اتستثناءباإلضافة إلى أسباب هذه اإلالقانون أو النظام الحالي 
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أن مفهوم السياسة الحالية مفادها  مخاوف معينة 11مسودة العرض  . أثار أحد المجاوبين على22إستنتاج
جوة محددة مثل فيجب أن يكون أوسع من ذلك المقتر  في مسودة العرض للتعامل مع قضايا 

بة الدخل ضري الواردة منلتدفقات ا نمو هرةالمالي إلى ظافجوة اإلنفاق شير ت. اإلنفاق المالي
 هنسبة متزايدة من تخضع نمو دخل الفرد ألنه مع عليه ةالمفروضأسرع من الدخل  بشكل

 ريبةضأسعار وعتبات فجوة اإلنفاق المالي إذا لم يتم تعديل حدث تبمعدل أعلى.  للضريبة
من قبل الحكومات من خالل زيادة دورية  معالجتها ما يتم ، وغالباً مع مرور الوقتاألفراد 

 .الضريبةعتبات ل
 

مالي الفجوة اإلنفاق أن مسألة  إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. خلص مجلس 21إستنتاج
ات إفتراضبتطبيق إرشادات الممارسة الموصى بها ألنها تسمح من  12تم معالجتها في الفقرة 

ات بشأن ضفترا، بما في ذلك اإليةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضالسياسة الحالية على اإل
ى أساس علمبني كون يقد مخطط له، فإنه  مثل الضرائب معين تدفقالتضخم. عندما يكون 

ياسة الحالية ات السإفتراضعكس تطبيق أنه يالمحلي أو إجمالي الناتج مثل  ةنسبة مئوية متغير 
 . يةقتصادات الديموغرافية واإلفتراضفي اإل الظاهرةلظروف المتغيرة على ا
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 2إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 مناقشة وتحليل البيانات المالية

 

 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها
 

يو في يول " مناقشة وتحليل البيانات المالية " 2صدرت إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
2162 . 
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 الهدف
ات تحليل البيانمناقشة و عداد وعرض إلات إرشاد (RPG) هذهتوفر إرشادات الممارسة الموصى بها  .6

األداء المالي و المستخدمين على فهم المركز المالي  ةالمالي اتتحليل البيانويساعد مناقشة و . المالية
البيانات  "ـبالمشار إليها فيما بعد يانات المالية ذات الغرض العام )التدفقات النقدية المعروضة في البو 

 . ( " المالية
 

 الوضع والنطاق
ي ومن المحبذ بالنسبة للمنشأة الترشادات ممارسة جيدة. اإل هلهذ وفقا  لمعلومات اإلبالغ عن ايمثل  .2

تثال إلرشادات مإلأن تتبع هذه اإلرشادات. وال يعتبر ا مناقشة وتحليل البيانات المالية وتعرضتعّد 
الممارسة الموصى بها هذه أمرا  مطلوبا  لكي تؤكد المنشأة بأن بياناتها المالية تتفق مع معايير 

 . (IPSASs)المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

فترة إعداد س وينبغي أن تستخدم نف سنويا  على األقل  مناقشة وتحليل البيانات الماليةعرض ينبغي أن ت   .2
 . التي تغطيها البيانات المالية التقارير

 
ت ستخدم ي تال هي نفس الحدود مناقشة وتحليل البيانات الماليةل إعداد التقاريريجب أن تكون حدود  .4

 لبيانات المالية. في ا
 

 لبيانات المالية.ا مع مناقشة وتحليل البيانات المالية يجب إصدار .5
 

 مؤسسات األعمال الحكوميةستثناء إبرشادات على جميع منشتت القطاع العام اإل هذهطبق ت    .1
(GBEs) . 

 
وصى إلرشادات الممارسة الممتثال إعلى أنها  مناقشة وتحليل البيانات الماليةال ينبغي أن توصف  .1

 رشادات. اإل هذه جميع متطلباتل تمتثلبها هذه ما لم 
 

تشريعي  متطلبهو  مناقشة وتحليل البيانات الماليةإعداد وعرض  يعتبر ،ختصاصاتإلا بعضفي  .8
من الخارج. ويتم تشجيع المنشتت على  مفروضةأنظمة أخرى  أمر مطلوب بموجبأو تنظيمي، أو 

 إلرشادات. ا همتثال لهذإلإلفصاح عن معلومات حول تأثير تلك المتطلبات على اا
 

 تعريف 
 محدد:المعنى بالرشادات هذه اإل التالي في المصطلحستخدم ي   .9

هو ( Financial statement discussion and analysis) مناقشة وتحليل البيانات المالية
في البيانات المالية للمنشأة والعوامل التي  المعروضةالهامة والمعامالت واألحداث لبنود توضيح ل
 .أثرت فيها

 

معايير المعاني المحددة في برشادات هذه اإلالمصطلحات المستخدمة في يوضح الملحق "أ" 
 . المحاسبة الدولية في القطاع العام



 مناقشة وتحليل البيانات المالية

 2رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها           6169 

  ةالمالي اتمناقشة وتحليل البيان تحديد
غيرها من ن عبوضوح، وتمييزها عن البيانات المالية و  مناقشة وتحليل البيانات المالية تحديد ينبغي .61

 المعلومات األخرى.
 

  : ا يليم تمييزالمستخدمين على  الماليةمناقشة وتحليل البيانات المنفصل ل التحديد يساعد .66
ر المحاسبة معاييل وفقا  المحاسبي  ستحقاقمبدأ اإلالمعّدة والمعروضة بموجب البيانات المالية  (أ)

  ؛الدولية في القطاع العام
 و؛ إلرشاداتلهذه ا وفقا  المعّدة  مناقشة وتحليل البيانات المالية (ب)
المعروضة في تقرير سنوي أو وثيقة أخرى قد تكون مفيدة للمستخدمين  المعلومات األخرى (ج)

لتوصيات أو ا لكنها ليست موضوع المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
الواردة في إرشادات الممارسة الموصى بها )لكن يمكن أن تكون موضوع اإلرشادات في 

 .إرشادات الممارسة الموصى بها األخرى(
 

  بها. ترتبطالبيانات المالية التي أن تحدد  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .62
 

 عرض مناقشة وتحليل البيانات المالية
القرارات  نعوصمعلومات مفيدة للمستخدمين ألغراض المساءلة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةتوفر  .62

عمليات المنشأة من وجهة نظر المنشأة نفسها. لمحة عامة عن من الحصول على  هممن خالل تمكين
ؤثر على الهامة التي توالمعامالت واألحداث المنشأة للبنود  أيضا  إلظهار تفسير الفرصة تتيحكما 

 المالية مناقشة وتحليل البيانات فإنالمركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ولذلك، 
  ي البيانات المالية.ل المعلومات الواردة فتكمّ 

 
لتقارير لالخصائص النوعية  مناقشة وتحليل البيانات الماليةفي الواردة المعلومات  تلبي يجب أن .64

القيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات  عتباراإل بعينالمالية مع األخذ 
   .6(GPFRs) الغرض العام

 

 محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية   
ينبغي أن يكون محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية متسقا  مع البيانات المالية والبنود والمعامالت  .65

 . والقياس عترافتلك المتعلقة باإل ات مثلفتراض، وكذلك اإلواألحداث األساسية
 

                                                 

أما مقارنة والتحقق. لا ةوقابلي والوقت المناسبلفهم اقابلية و  التمثيل الصادقو  المالية هي المالئمة الخصائص النوعية إلعداد التقارير  6 
إطار من  2الفصل  نظروالمنافع والتوازن بين الخصائص النوعية. إ والتكاليف األهمية النسبيةهي فعلى المعلومات المفروضة القيود 
 لمزيد من التفاصيل. القطاع العام  منشتتإعداد التقارير المالية لألغراض العامة من قبل ب الخاص المفاهيم
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لبيانات ر المعلومات في ا، دون مجرد تكراما يلي مناقشة وتحليل البيانات الماليةأن تتضمن  ينبغي .61
   :المالية

 لمحة عامة عن عمليات المنشأة والبيئة التي تعمل فيها؛ (أ)
ستراتيجيمعلومات عن أهداف و  (ب)  ات المنشأة؛ا 
مالي ات الهامة في المركز التجاهتحليل البيانات المالية للمنشأة بما في ذلك التغيرات واإل (ج)

 وتدفقاتها النقدية؛ و للمنشأة وأدائها المالي
وصف للمخاطر والشكوك الرئيسية للمنشأة التي تؤثر على مركزها المالي وأدائها المالي  (د)

وتدفقاتها النقدية، وتوضيح التغيرات في تلك المخاطر والشكوك منذ آخر تاريخ إلعداد 
ستراتيجيالتقارير و   . اتها لتحمل أو تخفيف تلك المخاطر والشكوكا 

 
البيئة لمنشأة و طبيعة اوسياقها المحدد للمنشأة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةأن يعكس شكل  ينبغي .61

 . التنظيمية التي تعمل فيها
 

ال ينبغي  اأيضا في البيانات المالية، فإنه تردمعلومات  مناقشة وتحليل البيانات المالية تتضمن حيث .68
ية تأثير البنود ر كيفوتفس أن تحلل أيضا  ينبغي  بلما هو موجود في البيانات المالية،  فقطتكرر أن 

تتضمن  . ينبغي أنلمالي والتدفقات النقدية للمنشأةالمركز المالي واألداء ا على والمعامالت واألحداث
جنب االزدواجية لت حيث يكون مناسبا  إشارات مرجعية للبيانات المالية  مناقشة وتحليل البيانات المالية

 .في المعلومات
 

 المنشأة وبيئة عمليات عنعامة  لمحة
ة التي البيئ تؤثرالمنشأة المستخدمين على فهم عمليات المنشأة وكيف عن تساعد اللمحة العامة  .69

بياناتها المالية. تساعد هذه المعلومات على فهم المستخدمين للبيانات المالية للمنشأة.  علىتعمل فيها 
لمعلومات ا مناقشة وتحليل البيانات الماليةات المنشأة في يمكن أن تشمل المعلومات المقدمة عن عملي

     بما يلي: فيما يتعلقن الفترة السابقة والتغيرات ع الحالية

   ورؤيتها؛المنشأة  رسالة (أ)

 (؛إداريإدارة المنشأة )على سبيل المثال، هيكل تشريعي أو تنظيمي، هيكل  (ب)

 العالقات التي يمكن أن تؤثر تأثيرا   عالقات المنشأة مع المنشتت األخرى، مع التركيز على (ج)
  ؛(ويلها النقدية )مثل ترتيبات التمعلى المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقات كبيرا  
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ية والسياسية جتماعإلالخارجية في البيئة القانونية والتنظيمية واواألحداث والتطورات ات تجاهاإل (د)
ى لها أو قد يكون لها تأثير كبير عليكون لمنشأة، التي ة باالخاصاالقتصاد الكلى بيئة و 

المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية )على سبيل المثال، تأثير األحداث في 
 و؛ أو أسعار الفائدة( القاعدة الضريبية وأ التوظيفاألسواق العالمية على 

ستعانة إلا ،تقديم الخدمات )على سبيل المثال ، بما في ذلك أساليبالعمليات الرئيسية للمنشأة (ه)
 .متياز الخدمات( والتغيرات الكبيرة فيهاإبمصادر خارجية، وترتيبات 

  

ستراتيجيمعلومات حول أهداف و   ات المنشأة     ا 
ستراتيجيأهداف و أن تناقش  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .21  هامركز بلقة المتع المنشأة اتا 

يات مستخدمي البيانات المالية على فهم أولو  تساعدطريقة بالمالي وتدفقاتها النقدية  وأدائهاالمالي 
بيل المثال، . على ساتستراتيجيواإل لمنشأة وتحديد الموارد التي يجب أن تدار لتحقيق هذه األهدافا

دارة مستويات ا العجز، ات إدارة الفائض/ستراتيجيداف واإلاأله أن تشمل هذهيمكن  لدين وا 
هداف كيف سيتم قياس تحقيق أ  مناقشة وتحليل البيانات المالية وينبغي أن توضح ات.حتياطإلوا

  .المحرزالتقدم فيها  قاسيس الزمنية التي الفترة وما هيالمنشأة 
 

ستراالهامة في أهداف و تغييرات ال أن تناقش مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .26 أة لمنشاات تيجيا 
  . أو الفترات السابقة عن الفترة

 

 تحليل البيانات المالية للمنشأة
في المركز  مةات الهاتجاهواإل للتغيرات تحليال   مناقشة وتحليل البيانات الماليةينبغي أن تتضمن  .22

التي  ةالمالي تاات بنود البيانتجاهتحليل اإل ويشملالمالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. 
النقدية  هاوتدفقات وأدائها المالي للمركز المالي للمنشأةكتساب فهم أفضل إل وأساسيةهامة تعتبر 

 .معينة النقدية خالل فترة زمنية التغيرات في المركز المالي واألداء المالي والتدفقاتباإلضافة إلى 
 

ثرت على الهامة التي أوالمعامالت واألحداث البنود  مناقشة وتحليل البيانات الماليةينبغي أن تصف  .22
انات دون تكرار المعلومات المعروضة في البيببساطة ، المالي والتدفقات النقديةالمالي واألداء  المركز

 الهامة. في تحديد البنود والمعامالت واألحداث  واجبا   ويعتبر إصدار األحكام أمرا  المالية. 
 

فإنه ، مناقشة وتحليل البيانات الماليةراجها في إدلمالية بغرض إذا تم تعديل المعلومات من البيانات ا .24
مقاييس  نتكو عندما و طبيعة وأسباب التعديالت.  باإلضافة إلىالحقيقة اإلفصاح عن تلك  ينبغي

المعروضة  المقاييسو ، ينبغي التوفيق بين تلك المقاييس من البيانات الماليةمستمدة األداء المالي 
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل وفقا  في البيانات المالية التي تم إعدادها 
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 يانات الماليةمناقشة وتحليل البفي  المعروضةللمبالغ بالنسبة معلومات المقارنة العن  اإلفصاح يتعين .25
 . للفترة الحالية مناقشة وتحليل البيانات الماليةفهم متعلقة بعندما تكون 

 
قتضي ي ،العام للجمهور المعتمدة إتاحة موازنتها )موازناتها( تختارالمنشأة أو  يتوجب علىعندما  .21

إجراء  " عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 24 ار الدوليالمعي يتطلب أيضا   الفعلية في البيانات المالية. المبالغ المقدرة والمبالغمقارنة بين 

إلفصاح عن هذه ابسمح للمنشأة يو المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية ختالفات الجوهرية بين لإل تفسيرا  
 ختارتاألخرى. عندما  العامةأو في التقارير المالية البيانات ب الملحقةالمعلومات إما في المالحظات 

ق اإلرشادات أن تطب فإنها يجب، وتحليل بياناتها المالية تضمين هذه المعلومات في مناقشة المنشأة
  .هذه اإلفصاحات على 24 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليالواردة في 

 
 المخاطر والشكوك

تؤثر على  والشكوك الرئيسية للمنشأة التيالمخاطر  أن تناقش مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .21
هداف رتباط ذلك بأإلكيفية  تتضمن شرحا  أن المالي وتدفقاتها النقدية و  وأدائهاالمالي  هامركز 

ستراتيجيو  لفترة تقييم أثر تلك المخاطر في اعلى المنشأة. تساعد هذه المعلومات المستخدمين  اتا 
في البيانات المالية أو استخدام  المفصح عنها حتملةتزامات الماإللالحالية )على سبيل المثال، 

  النتائج المتوقعة. باإلضافة إلى العملة األجنبية للحد من المخاطر(تحوطات 
 

ينبغي أن يشمل أي و ؛ هي مخاطر خارجية أو داخليةالرئيسية والشكوك يمكن أن تكون المخاطر  .28
 .السلبية والفرص المحتملةالتعرض لكل من العواقب  والشكوكوصف لهذه المخاطر 

 
يل الحصول على تمث على المستخدمين والشكوك تساعدلمخاطر إدارة المنشأة ل يةمناقشة كيف إن .29

يسمح  مام، ةالمالي اتصادق لتعرض المنشأة إلى المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على بنود البيان
رار المنشأة النقدية. قد يشمل هذا اإلفصاح ق هاتدفقاتللمنشأة وأدائها المالي و تقييم المركز المالي بلهم 

ا عن ها أو تقاسمهعن طريق نقل المخاطر الحد من" فيما يتعلق ببعض المخاطر، أو ا  ذاتيالتأمين "
 . طريق التأمين

 
ية التأثر قابلصلة للمستخدمين حول التعرض أو معلومات ذات  والشكوكهذه المخاطر  مناقشةتوفر  .21

عتماد على مصدر إل، أو اأو صناعات محددةتركيزات المخاطر مثل القروض الكبيرة إلى مناطق ب
 . لإليراداتمعين 

 
ر ألداء المالي والتدفقات النقدية تأثيمركز المالي واعلى ال والشكوك التي تؤثرلمخاطر قد يكون ل .26

 شكوكواللقة بهذه المخاطر المعلومات المتعيمكن اإلبالغ عن على البيانات المالية. لذلك،  واسع
 .مناقشة وتحليل البيانات الماليةصلة في ضمن أقسام ذات ، أو منفصلبشكل 
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 الملحق )أ(      

  "أ"الملحق 
 

 المصطلحات الواردة في هذه اإلرشادات والمعّرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 التعريف المصطلح

 الموازنة المعتمدة
 

حكومية والمراسيم ال المخصصاتفواتير صالحية اإلنفاق المستمدة من القوانين و 
 .ةالموازنفترة ة أو إيصاالت المتوقع اتوالقرارات األخرى المتعلقة باإليراد

 

ل أعمامؤسسة 
 حكومية

 :تتسم بكافة الخصائص التاليةمنشأة التي هي ال
 سمها؛إلتعاقد ببصالحية ا تتمتع (أ)
 األعمال؛ لتنفيذالمالية والتشغيلية  اتالسلط إيكالهاتم  (ب)
، في السياق العادي ألعمالها، إلى منشتت أخرى تبيع السلع والخدمات (ج)

 ؛سترداد كامل للتكاليفإمعين أو ربح مقابل 
ستثناء إب) منشأة مستمرةال تعتمد على إستمرار التمويل الحكومي لتكون  (د)

 و ؛(شراء المنتجات على أساس تجاري
 القطاع العام.في منشأة  تخضع لسيطرة (ه)
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 اتستنتاجأساس اإل
 منها.   ، لكنه ال يشكل جزءا  2ات هذا إرشادات الممارسة الموصى بها رقم ستنتاجيرافق أساس اإل

 

 خلفية
 2118في مارس  معين على مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وافق مجلس 6إستنتاج

طاق أن نبمجلس ال، أوضح وعند صياغة هذه اإلرشادات". الوصفيةمن أجل معالجة "التقارير 
ديدا بالبيانات تح قشة والتحليل المتعلقمعالجة فقط تلك التقارير التي تقدم المنا كانالمشروع 

محاسبة ال معيارالبيانات المالية"( على النحو المبين في الية ذات الغرض العام للمنشأة )"الم
وسع من التقارير التي أنواع أ معالجة وليس "نات الماليةاعرض البي" 6 في القطاع العام الدولي

عداد إالمفاهيم الخاص بفي إطار  المبينعام على النحو قد تعتبر تقارير مالية ذات غرض 
 عتبروا . (إطار المفاهيم من قبل منشتت القطاع العام )التقارير المالية لألغراض العامة 

سوف  ذاه بالبيانات المالية ألن متصلة مباشرة  وصفية معلومات أنه من المهم توفير مجلس ال
 .   يةلبيانات المالمن قبل مستخدمي اتخاذ القرارات ا  لمساءلة و غراض امعلومات مفيدة أل يوفر

 

عملية  ، ضمنمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  عند تنفيذ هذا المشروع، بحث. 2إستنتاج
دات إرشاوضع  ما إذا يتعين عليه، مراجعة وتعديل وثائق مجلس معايير المحاسبة الدولية

. ةالدولية إلعداد التقارير الماليممارسة المعايير  اتبيانوهو أحد ، إيضاحات اإلدارةمع  متقاربة
 مفي بيان الممارسة ه المحددينألن المستخدمين  نهج مناسبا  مهذا ال أنمجلس ال لم يعتبر
، مما يؤدي إلى مستخدمين مختلفين إطار المفاهيممن  2يحدد الفصل ن بينما مستثمرو 

ألساس مجلس على هذا االقرر وقد . المتعلقة بالبيانات الماليةمعلومات احتياجات مختلفة من ال
. عاملقطاع الالخاصة با مناقشة وتحليل البيانات الماليةأنه من المهم وضع إرشادات بشأن 

مستخدمي البيانات المالية لمنشتت القطاع العام من  مناقشة وتحليل البيانات الماليةتساعد 
 .النظر واآلراءبمجموعة من وجهات  ة واستكمالهاالمالي اتالبيان توضيحات دعمخالل 

 

مكن أن رير التي يلتقاالمشابهة لمعالجة المسائل  مناقشة وتحليل البيانات المالية. يقصد من 2إستنتاج
مع . و إيضاحات اإلدارة" في مختلف اإلختصاصات" و "يطلق عليها "مناقشة وتحليل اإلدارة

صف تهذه المصطلحات  أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  ال يعتبرذلك، 
لمهم ربط مجلس أنه من االقرر لذا فيما يتعلق بالبيانات المالية.  ريرالتقطبيعة بشكل دقيق 

 هدف إلىت مناقشة وتحليل البيانات الماليةلبيانات المالية ألن با مناقشة وتحليل البيانات المالية
صطلح م أنمجلس ال وارتأى. كتفاء بالنقاشإلوليس مجرد ا بيان وتوضيح البيانات المالية

 ةالوثيق تهاوصلرشادات هذه اإلف بوضوح نطاق تطبيق " يعرّ مناقشة وتحليل البيانات المالية"
 .  المالية بالبيانات

 

  " مناقشة وتحليل البيانات المالية " 74مسودة العرض 
مناقشة  "بعنوان  41مسودة العرض  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموضع مجلس  . 4إستنتاج

أنه يتوجب مسودة هذه ال اقترحت. 2162في مارس  تصدر  والتي " وتحليل البيانات المالية
 طاع العاممعايير المحاسبة الدولية في القل وفقا  بياناتها المالية  تعرضو  تعدّ التي لمنشتت ا على
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 لماليةمناقشة وتحليل البيانات اأن يعني وهذا . مناقشة وتحليل البيانات المالية أن تقوم بإعداد
فق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام و  الذي تتمتع به النفاذمستوى تنطوي على نفس 

     .بالتقارير المالية ذات الغرض العام رتباطهاإعلى الرغم من  ستحقاقاإلمبدأ 
 

مناقشة  أنبلقطاع العام سبة الدولية في اامجلس معايير المح اعتبرعند وضع مسودة العرض،  . 5إستنتاج
. ةة لتحقيق أهداف البيانات الماليتوفر المعلومات اإلضافية الالزم وتحليل البيانات المالية

يانات مناقشة وتحليل البالمترتبة على توفير  المنافعأن بمجلس ال اعتبر، على ذلك وعالوة  
ومات في إعداد البيانات المالية وت صمم المعل ت ستخدم حيثتفوق تكاليف إعدادها،  المالية

تحليل و مناقشة  ضرورة إعدادمجلس القترح إلذلك محددة للمنشأة. اللظروف ا خصيصا  لتالئم
محاسبة الدولية معايير الل وفقا  بياناتها المالية  قبل جميع المنشتت التي تعدّ  من ةالماليالبيانات 

 .في القطاع العام
 

المنشتت على تأكيد  مخاوف تتعلق بعدم قدرةمسودة العرض  المجاوبون علىأثار بعض  . 1إستنتاج
لم  ي حالفالمطبقة على البيانات المالية  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممتثال لإلا

لية معايير المحاسبة الدو أحد تتبع المتطلبات المقترحة في مسودة العرض )إذا تم إصدارها ك
د ق مناقشة وتحليل البيانات الماليةقلقين من أن  المجاوبون، كان وتحديدا   .(في القطاع العام

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموفق رير اتقالمن إطار إعداد  ال تزال تعتبر جزءا  
مناقشة وتحليل البيانات أن  علىبشكل صريح  نّصت قد على الرغم من أن مسودة العرض

هذا لن  بأن المجاوبونبعض أولئك  وأشارمن عناصر البيانات المالية.  ليست عنصرا   المالية
، على سبيل رسميةغير  رشاداتإ على شكلمسودة العرض  صياغةمشكلة إذا تم  يشّكل

   .الموصى بهاممارسة إرشادات الالمثال، 
 

ض وضع مسودة العر ما إذا كان ينبغي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  بحث . 1إستنتاج
كواحدة من إرشادات الممارسة الموصى أو  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامأحد ك

 بيانات كان يمكن أو ال يمكن وضعما إذا  مجلس هذه المسألة في سياقال وقد بحث. بها
. لفةآراء مختبشأنها عضاء لألقضية كان المالية ذات الغرض العام، وهي  للتقارير رسمية 
ات ذال يقتصر على البيانات المالية  الخاص به إطار المفاهيمبأن نطاق مجلس ال وأشار

 .العام الغرض
 

أن ال ب بسيطةأغلبية تفضيل مسودة العرض بشأن هذه المسألة مع  انقسم المجاوبون على. 8إستنتاج
 ارضواأولئك الذين عومن بين . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإلى أحد المادة  تتحول
عن وجهة نظر واضحة  المجاوبونغالبية  ، أعربفي القطاع العاممعيار محاسبة دولي إصدار 
 " بعنوانرشادات الممارسة الموصى بها المقترحة إلكإرشادات مماثلة  إصدار المادة بضرورة

   . " امة المالية طويلة األجل للمنشأةستدإلاإعداد التقارير بشأن 
 

ة ، كونه أحد المجاالت الراسخمناقشة وتحليل البيانات المالية حولرسمي بيان  إصدار . يساعد9إستنتاج
 ر الماليةللتقاريتحقيق هدف المساءلة المنشتت على  ،التقارير المالية ذات الغرض العام في

نشأة من منظور عمليات الم لمحة عامة عنالحصول على على المستخدمين  حيث أنه يساعد
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ا ليست نههي تفسير للبيانات المالية ولك مناقشة وتحليل البيانات الماليةوتعد . نفسهاالمنشأة 
 .ادقلتمثيل البيانات المالية على نحو ص ا  بالتالي ليست مطلبوهي  من البيانات المالية جزءا  

  

 اع العامالقطمعايير المحاسبة الدولية في قرر مجلس  ،عتبارأخذ جميع العوامل بعين اإل بعد .61إستنتاج
مجلس ال ويرى. إرشادات الممارسة الموصى بها من ضمن مسودة العرضضرورة صياغة 

شتت تطبيقها المرن المنيمكن أن يساعد و  للمنشتتمفيدة  توجيهاترشادات توفر هذه اإلأن 
المقارنة  قابلية أيضا  تعزز  كما أنها. محلية أنظمةفي اإلختصاصات التي لديها متطلبات أو 

أن بمجلس ال يعتقد، على ذلك . وعالوة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةبين المنشتت التي تقدم 
اقشة منإرشادات الممارسة الموصى بها قد تشجع المنشتت التي ليست معتادة على تقديم 

  .تزويد المستخدمين بهذه المعلوماتعلى  وتحليل البيانات المالية
 

، المالية رعداد التقاريهم في تحقيق هدف المساءلة إلتس مناقشة وتحليل البيانات المالية وألن. 66إستنتاج
 ولح البيانهذا  قوة نفاذ بحث الدولية في القطاع العام المحاسبةمعايير قرر مجلس فقد 

   .مستقبال   مناقشة وتحليل البيانات المالية
 

    المستقبليةالمعلومات 
ح ما إذا كان ينبغي التوصية بأن تفص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  بحث. 62إستنتاج

 أنه ادهامف معينةمخاوف بمجلس ال وأّقرقديرات. تمثل ال المستقبليةالمنشأة عن المعلومات 
 ةية سياسينإلى  إشارةالمستقبلية بأنه ر المعلومات يتوفي نظر إلى اإلختصاصات  في بعض

إن فبعض اإلجراءات المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، في القطاع العام ب ما منشأة زامإلأو 
وف س مناقشة وتحليل البيانات الماليةفي المستقبلية المعلومات  ينبغي تضمينإذا  مسألة ما

بعض  عمل فيها المنشأة. أعربتالتنظيمية والمالية التي  إعداد التقارير تختلف تبعا لبيئة
أثير على ت المستقبلية يمكن أن يكون لهالمعلومات  عدم تضمينأن باألعضاء عن رأي مفاده 

خدمين لمستمن قبل ا اتالقرار  تخاذإدعم عملية في  مناقشة وتحليل البيانات المالية إسهام
ين بعد أخذ جميع العوامل بع مجلسال قرر، على أية حال. ينبغي التوصية بإدراجهاوبالتالي 

مكانية إ ، على الرغم منالمستقبليةأن تفصح المنشأة عن المعلومات بعدم التوصية  عتباراإل
     منشأة ذلك.إختارت الهذه المعلومات إذا  تزويد

 

 إرشادات التنفيذ واألمثلة التوضيحية
لى عالخصائص النوعية، وأمثلة توضيحية  بشأنتنفيذ إرشادات  41شملت مسودة العرض . 62إستنتاج

محاسبة معايير القرر مجلس و ات. تجاهواإل اتوالفروقالمالية للمنشأة لمعلومات حول البيانات ا
منشتت ال حذف إرشادات التنفيذ واألمثلة التوضيحية على أساس أن الدولية في القطاع العام

لواردة في ا اإلرشاداتينبغي أن تركز على  ةالمالي اتوتحليل البيانمناقشة التي تقوم بإعداد 
على أفضل مثلة األأن مجلس العلى ذلك، الحظ  عالوة  و . ى بهاإرشادات الممارسة الموص

     .متاحة من مصادر أخرى لممارساتا
 
 



 قائمة المصطلحات 7261 

المصطلحات المعرفة قائمة  
والمعدة  26على جميع المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تحتوي هذه القائمة

. وتوجد قائمة بهذه المعايير في الغالف الخلفي الداخلي 6172يناير  71حتى الصادرة  ستحقا على أساس اإل
 يساس النقداألمعّرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على لامصطلحات قائمة ال تحتوي. وال للقائمة

. ينبغي أن يرجع المستخدمون إلى معيار المحاسبة "المحاسبي يساس النقداأل"إعداد التقارير المالية بموجب 
 الدولي في القطاع العام على أساس النقد للحصول على تعريف هذه المصطلحات. 

 

 تعريفات
حسب رقم المعيار ورقم  ستحقا والمعدة على أساس اإل في القطاع العامعايير المحاسبة الدولية يشار إلى م

عرض البيانات " 7في القطاع العام " يشير إلى معيار المحاسبة الدولي 7/1فعلى سبيل المثال الرقم " ، الفقرة
 لى اختالف ضئيل في الصياغة.منه، أما المراجع الموضوعة داخل أقواس فتشير إ 1لى الفقرة ا  ، و "المالية

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي كما  ستحقا وتعني أساس اإل األساس المحاسبي
يرد تعريفه في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستحقا أساس اإل
 أساس النقد.على 

62/1 

   

التي واألعراف واألحكام والممارسات المحددة  واألسسالمبادئ  السياسات المحاسبية
 في إعداد وعرض البيانات المالية.تطبقها المنشأة 

2/1 
 

   

 ستحاا أساس اإل
 
 
 
 
 

 

واألحداث  بالمعامالت عترافاإل بموجبه أساس محاسبة يتم
أو النقد أو دفع النقد  إستالمعند األخرى عند وقوعها )وليس فقط 

واألحداث في السجالت  المعامالتولذلك تسجل  .(المعادل
المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات الزمنية 

بها بموجب  عترافإن العناصر التي يتم اإل. الخاصة بها
وصافي  اتلتزامواإل صولهي األ ستحقا محاسبة اإل

 واإليراد والمصاريف. /حقو  الملكيةصولاأل

7/1 

 
 

 -الشروط التالية:تتوافر فيه كافة السو  الذي  السو  النشط
 ؛داخل السو  المتداولةالبنود تجانس  (أ)
 و ؛مشترين وبائعين راغبين في أي وقت إمكانية إيجاد (ب)
 .لجمهورل متوفرةاألسعار تكون  (ج)

67/ 72 

   

المكاسب والخسائر 
 كتواريةاإل 

 -تتألف من:
 فتراضاتالخبرة )تأثيرات الفروقات بين اإلتعديالت  (أ)

 السابقة وما حصل بالفعل(؛ و كتواريةاإل
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 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

 تأثيرات التغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية.)ب(  
 

 

قيام المنشاة بإدارة التحول البيولوجي وحصاد األصول البيولوجية  النشاط الزراعي
 غرض: ب

 ؛بيعها 

 توزيعها دون مقابل أو لقاء أجر رمزي؛ أو 

  تحويلها إلى إنتاج زراعي أو إلى أصول بيولوجية
إضافية لبيعها أو توزيعها دون مقابل أو لقاء أجر 

 رمزي. 

 

61/9 

 61/9 اإلنتاج الذي يتم حصاده من األصول البيولوجية للمنشأة.  اإلنتاج الزراعي 
   

المنتظم للمبلغ القابل لالستهالك ألصل غير ملموس التوزيع  اإلطفاء 
 خالل عمره اإلنتاجي.

27/72 

   
التكلفة المطفأة 
 إلتزامألصل مالي أو 

 مالي

المغغالي عنغغد  لتغغزامالمبلغغغ الغغذي يغغتم بغغه قيغغاس األصغغل المغغالي أو اإل
المبغغدئي مطروحغغا منغغه المبلغغغ األصغغلي المسغغدد، زائغغد أو  عتغغرافاإل

كم باسغغتخدام طريقغغة الفائغدة الفعليغغة ألي فغغر  نغاق  اإلطفغغاء المتغرا
، ومطروحغغغا منغغغه أي سغغغتحقا بغغغين ذلغغغك المبلغغغغ المبغغغدئي ومبلغغغغ اإل

تخفغغيض )بشغغكل مباشغغر أو مغغن خغغالل اسغغتخدام حسغغاب مخصغغ  
 القيمة أو عدم إمكانية التحصيل.  إنخفاضمعين( فيما يخ  

69/71 

   
سنة واحدة. وال تشمل التقديرات وتعني الموازنة المصاد  عليها ل الموازنة السنوية

اآلجلة أو التنبؤات المنشورة التي تخ  فترات تتعدى فترة 
 الموازنة.

 

62/1 

هو تفويض ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل تخصي   التخصيص
 األموال ألغراض تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة.

62/1 

   
الموازنة المصاد  

 عليها
نفا  المشتقة من القوانين ومشاريع قوانين وتعني صالحية اإل

التخصي  والتشريعات الحكومية والقرارات األخرى المتعلقة 
 باإليرادات أو المقبوضات المتوقعة فيما يخ  فترة الموازنة.

62/1 

   
التي و الموارد التي تسيطر عليها المنشاة نتيجة ألحداث سابقة،  صولاأل

المستقبلية أو إمكانية  قتصاديةاإل يتوقع من خاللها تدف  المنافع
 الخدمة إلى المنشاة.

7/1 
 

 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7269 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

األصول المحتفظ بها 
من خالل صندو  
 منافع طويل األجل

األدوات المالية غير القابلة للنقل الصادرة عن  بإستثناءاألصول )
 -المنشأة المعدة للتقارير( التي:

ها من قبل منشأة )صندو ( منفصلة يكون محتفظ ب (أ)
قانونية عن المنشأة المعدة للتقارير وتوجد فقط لغاية دفع 

 أو تمويل منافع الموظفين؛ و
فقط لدفع أو تمويل منافع  ستخدامتكون متوفرة لإل (ب)

الموظفين، وتكون متوفرة لدائني المنشاة المعدة للتقارير 
شأة المعدة إلى المن إرجاعها( وال يمكن اإلفالس)حتى عند 

 -للتقارير، ما لم يحدث أي مما يلي:

تكون األصول للمتبقية من الصندو  كافية لتلبية  (7)
منافع الموظفين ذات العالقة الخاصة بالخطة  اتإلتزام

 أو أو المنشاة المعدة للتقارير؛
يتم إرجاع األصول إلى المنشأة المعدة للتقارير  (6)

 لتعويض منافع موظفيها المدفوعة بالفعل.

61/71 

   

غير المنظمة مثال هي المنشأة، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة  المنشأة الزميلة
التي يكون للمستثمر فيها نفوذ كبير، وهي  الشراكة،مشروع ذلك 

 ليست منشأة مسيطر عليها وال مشروعًا مشتركًا للمستثمر.

1/1 

األصول المالية 
 المتوفرة برسم البيع

غير المشتقة التي ُتحدد على أنها  هي تلك األصول المالية
متوفرة برسم البيع أو التي ال ُتصنف على أنها )أ( قروض وذمم 

أو  ستحقا ات محتفظ بها حتى تاريخ اإلإستثمار مدينة أو )ب( 
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. )ج( 

 

69/71 

الترتيب الملزم 
)لترتيب امتياز تاديم 

 الخدمات(

لتزاميصف العقود والترتيبات األخرى التي تمنح حقوقًا و  ات ا 
 مشابهة لألطراف المشاركة بها كما لو كانت على هيئة عقد.  

26/1 

 
 األصل البيولوجي

 
 حيوان أو نبات حي.

 
61/9 

يشمل عمليات النمو واالنحالل واإلنتاج والنسل التي تسبب  التحول البيولوجي
 أصل بيولوجي ما.  تغيرات نوعية أو كمية في

61/9 

   

 



 قائمة المصطلحات

  7221 قائمة المصطلحات

 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

الفائدة والمصاريف األخرى التي تتكبدها المنشاة نتيجة إقتراض  تكاليف اإلقتراض
 األموال.

1/1 

المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي أو  ستحقا وتعني أساس اإل أساس الموازنة
الموازنة التي تم المصادقة أي أساس محاسبي آخر معتمد في 

 عليها من قبل هيئة تشريعية.

62/1 

   

 المبلغ المسجل
 غير )لألصل

 الملموس(

هو المبلغ الذي ُيعترف به باألصل بعد اقتطاع أي خسائر 
 القيمة.   نخفاضمتراكمة لإلطفاء وأي خسائر متراكمة إل

 

27/72 

 الايمة المسجلة
)للعاارات 

 ية(ستممار اإل

 72/1 بها باألصل في بيان المركز المالي. عترافتي يتم اإلالقيمة ال

   

الايمة المسجلة 
)للممتلكات 

 والمصانع والمعدات(

بعد إقتطاع أي إستهالك بها باألصل  عترافالقيمة التي يتم اإل
 القيمة المتراكمة. إنخفاضمتراكم وخسائر 

71/72 

 
 

 المسجلةالايمة 
 اتلتزاملل 

 71/1 في بيان المركز المالي لتزامبها باإل عترافالقيمة التي يتم اإل

  
الايمة المسجلة 

 لألصل

 

المبلغ الذي ُيعترف به باألصل في بيان المركز المالي، بعد 
القيمة المتراكمة  إنخفاضاقتطاع أي استهالك متراكم وخسائر 

 يه.عل

 

71/1 

   

 6/1 يشمل النقد في الصندو  والودائع  تحت الطلب. الناد
   

قصيرة األجل وعالية السيولة، والتي تكون قابلة  اتستثمار اإل الناد المعادل
للتحويل بسهولة لمبالغ نقدية معروفة وتتعرض لمخاطرة غير 

 للتغيرات في القيمة.بالنسبة  جوهرية

6/1 

   

 تدفقات النقد والنقد المعادل الواردة والصادرة. التدفاات النادية
 

6/1 

األصول المولدة 
 للناد

 67/72 توليد عائد تجاري.وهو  أساسيلهدف المحتفظ بها األصول 

   

أصغر مجموعة قابلة للتحديد من األصول محتفظ بها لهدف  وحدة توليد الناد 
أساسي وهو توليد عائد تجاري يقوم على توليد تدفقات نقدية واردة 

المستمر تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات  ستخداممن اإل
النقدية الواردة من األصول األخرى أو مجموعات األصول 

 األخرى. 

62/72 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7227 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

 

التغير في التادير 
 المحاسبي 

 

، أو مبلغ االستهالك لتزامتعديل المبلغ المسجل لألصل أو اإل
الذي ينتج عن تقييم الوضع الحالي لألصول الدوري لألصل 

ات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بها. لتزاموالمنافع واإل اتلتزامواإل
وتنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية من المعلومات الجديدة أو 

 التطورات الجديدة وهي بالتالي ال تعتبر تصحيحًا لألخطاء. 
 

 

2/1 

فئة من الممتلكات 
 والمصانع والمعدات

لمشابهة في تصنيف من األصول ذات الطبيعة أو الوظيفة ا
عمليات المنشأة، والتي تظهر على أنها بند واحد لغرض 

 اإلفصاح في البيانات المالية.
 

71/72 

األقرباء الومياين 
 للفرد أو لألعضاء

أحد األقرباء الوثيقين للفرد أو أعضاء العائلة المباشرة والذين 
 يتوقع أن يأثروا أو يتأثروا بذلك الفرد في معامالتهم مع المنشأة.

61/2 

   

 2/71 رير.االتقإعداد سغعر الصرف الفوري في تاريخ  سعر اإلقفال
   

للمستأجر ممارسة حقه بإستخدام األصل  فيهالتاريخ الذي يح   بدء مدة عاد اإليجار
 عترافبعقد اإليجار )أي اإل األولي عترافتاريخ اإل وهوالمؤجر. 
يف الناتجة عن اإليرادات أو المصار  وأ اتلتزامأو اإلباألصول 

 اإليجار، حسب ما يكون مناسبًا(.
 

72/1 

وتعني المبالغ الفعلية المعروضة على نفس األساس المحاسبي  أساس قابل للماارنة
ونفس أساس التصنيف لنفس المنشآت ولنفس الفترة الخاصة 

 بالموازنة المصاد  عليها.

62/1 

   

برامج الضمان 
 اإلجتماعي المركب 

 ؛لتشريع وبرامج وضعها ا
تعمل كخطط أصحاب العمل المتعددين لتوفير منافع ما  (أ)

 بعد التوظيف، إلى جانب؛ 
 توفير منافع ليس مبالغ مقابل الخدمات المقدمة للموظفين.  (ب)

61/71 

   

شروط األصول 
 المناولة

هي عبارة عن إشتراطات تن  على أنه ينبغي إستهالك المنافع 
المستقبلية المتوقعة التي  اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات

يتضمنها األصل من قبل المنشأة المنقول إليها كما هو محدد أو 
أنه يجب إرجاع المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات 

 المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة.

62/1 

   

البيانات المالية 
 الموحدة

التي تعرض على أنها البيانات المالية الخاصة بمنشاة إقتصادية و 
 خاصة بمنشاة مفردة.

2/1 



 قائمة المصطلحات

  7226 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

   

عقد أو ترتيب مماثل ملزم يتم التفاوض بشأنه بالتحديد إلنشاء  عاد اإلنشاء
أصل أو مجموعة من األصول المترابطة أو المعتمدة على 

ها أو بعضها بشكل وثي  من حيث تصميمها أو تقنيتها أو وظيفت
 غرضها أو إستخدامها النهائي.

77/2 
 

 
 

 -حيث: المنشاةأعمال ناجم عن  إلتزام نافعال لتزامإل ا
مسؤوليات  أنها ستقبلطراف أخرى أل أبدت المنشأة (أ)

أو سياسات  سابقة ممارسةقائم لنمط وف  وذلك  ؛معينة
 ؛ ومعلنة أو بيان حالي محدد بشكل كاف

 تلك لدى صحيحاً  توقعاً  المنشأة تأوجد ،نتيجة لذلك (ب)
 المسؤوليات. تلك ستلبي ااألطراف األخرى أنه

79/71 

   

 فقط د وجودهيتأكتم ينشأ من أحداث سابقة ويمحتمل أصل  المحتملاألصل 
واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير بوقوع أو عدم وقوع 

 .نشأة بشكل كاملسيطرة المل خضعت المؤكدة والتي ال 

79/71 

د وجوده يتأكتم ينشأ من أحداث سابقة وي محتمل إلتزام (أ) المحتمل لتزاماإل 
حدث من األ أكثرأو  واحدفقط بوقوع أو عدم وقوع 

نشأة سيطرة المل يخضع ي التوال ةمؤكدالغير  ةمستقبليال
 أو ؛بشكل كامل

 عترافاإل لكن ال يتمحالي ينشأ من أحداث سابقة  إلتزام )ب(
 -به ألنه:

لموارد من ادف  صادر ت حدوثالمحتمل غير من  (7)
 أو إمكانية الخدمة إقتصاديةمنافع  التي تشمل

 أو ؛لتزاماإللتسوية 
من  كافيةبدرجة  لتزامإلال يمكن قياس مبلغ ا (6)

 .الموثوقية

 

79/71 

، الذي ال يكون مبلغه محدداً ذلك الجزء من دفعات اإليجار  المشروطاإليجار 
 عيار آخريحدد وف  م أساس مبلغ مستقبلي على يقوملكنه 
، مقدار المستقبلية مرور الوقت )مثال ذلك نسبة المبيعاتغير 

، مؤشرات األسعار، أسعار الفائدة إلستعمال المستقبليا
 (.يةالسوق

72/1 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7222 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 المنشاة التي تنفذ أعمال اإلنشاء بموجب عقد إنشاء. المااول

 
77/2 

 

مساهمات من  
 نالمالكي

المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي تساهم بها  قتصاديةالمنافع اإل
للمنشاة أطراف من خارج المنشاة، بإستثناء تلك التي ينجم عنها 

حصة مالية في صافي األصول/  تنشئالمنشاة، والتي  اتإلتزام
 -حقو  الملكية في المنشاة، التي:

توزيعات المنافع   (7) تنقل الح  في كل من (أ)
المستقبلية أو إمكانية الخدمة من قبل  صاديةقتاإل

المنشاة خالل فترة حياتها. بحيث تكون هذه التوزيعات 
خاضعة إلختيار المالكيغن أو ممثليهم، وكذلغك الحغ  

توزيعات ألي زيادة في األصول عن  (6) في
 في حالة تصفية المنشاة؛ و/ أو اتلتزاماإل

 إسترجاعها  يمكن بيعها أو إستبدالها أو تحويلها أو (ب)

 

7/1 

السياسات المالية والتشغيلية لمنشاة أخرى من التحكم بصالحية  السيطرة
 اجل االستفادة من أنشطتها.

 

6/1 

   

تنشأ عندما يكون بإمكان المنشأة أن تستخدم أو تنتفع  السيطرة على األصل
بطريقة أخرى من األصل في سعيها لتحقي  أهدافها وعندما 

نشأة أو تنظم بطريقة أخرى وصول يمكن أن تمنع الم
 اآلخرين إلى تلك المنفعة.

 

62/1 

   

المنشاة المسيطر 
 عليها

غير هي المنشأة، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة المنشاة 
الواقعة تحت سيطرة منشاة أخرى  الشراكة،مثل ذلك  المؤسسة

 )تعرف بالمنشاة المسيطرة(.
 

2/1 

   

 2/1 .مسيطر عليها أكثرالتي تملك منشاة واحدة أو  ةأالمنش المنشاة المسيطرة
   

للمبالغ المدفوع أو القيمة العادلة المعادل مبلغ النقد أو النقد  التكلفة
 إنشائه.أو  هإستمالكصل في وقت أ ستمالكإل المدفوعة

 
 

72/1 

 



 قائمة المصطلحات

  7222 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

 ستثماراإلب عترافاإلبموجبها  يتمات ر ستثماإلامحاسبة لطريقة  طرياة التكلفة
فقط إلى  ستثمار. ويعترف المستثمر باإليراد من اإلالتكلفةبسعر 
توزيعات من  مخواًل باستالم المستثمر الذي يكون فيه الحد

الناشئة بعد تاريخ  بها لمستثمرللجهة االمتراكمة  الفوائض
يادة عن أما المستحقات واجبة الدفع أو المقبوضة كز  .اإلستمالك

بها  عترافويتم اإل ستثمارتلك الفوائض فتعتبر إستردادًا لإل
 .ستثماركتخفيض في تكلفة اإل

2/1 

   
عاد التكلفة زائد الربح 

أو العاد على أساس 
 التكلفة

عقد اإلنشاء الذي يتم تعويض المقاول فيه عن التكاليف المسموح 
ساس تجاري، بها أو المحددة خالفا لذلك، وفي حالة العقد على أ

 نسبة إضافية من هذه التكاليف أو رسم ثابت إن وجد.

77/2 

   

 ،األصلإلى التصرف بمباشرة  تُنسبالتي المتزايدة  التكاليف تكلفة التصرف
 .ومصروف ضريبة الدخلتكاليف التمويل  باستثناء

67/72 

 
 تكاليف البيع 

 
ل، التكاليف المتزايدة المنسوبة مباشرة إلى التصرف باألص

باستثناء تكاليف التمويل وضرائب الدخل. وقد يحدث التصرف 
من خالل البيع أو من خالل التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجرة 

 رمزية. 

 
61/9 

 
 ئتمانمخاطر اإل 

 
مخاطرة أن يسبب أحد أطراف األداة المالية خسارة مالية للطرف 

 ما.  إلتزاماآلخر وذلك بتخلفه عن تسديد 

 
21/1 

 
 العملة مخاطر

 
مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة 

 مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

 
21/1 

   

تكلفة اإلستبدال 
 الحالية

التكلفة التي قد تتكبدها المنشاة إلستمالك األصل في تاريخ إعداد 
 التقارير.

76/9 
 

   

المنفعة المحددة الناجم عن خدمة  لتزامالزيادة في القيمة الحالية إل تكلفة الخدمة الحالية 
 الموظف في الفترة الحالية 

61/71 

   

 61/71 خطط منافع ما بعد التوظيف بإستثناء خطط المساهمات المحددة خطط المنافع المحددة 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7221 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
خطط المساهمات 

 المحددة
ع ما بعد التوظيف التي تدفع بموجبها المنشأة خطط مناف

 إلتزاممساهمات ثابتة في منشأة منفصلة )صندو ( وال يكون لها 
نافع لدفع المزيد من المساهمات إذا لم يحتفظ  إلتزامقانوني أو 

الصندو  بأصول كافية لدفع منافع الموظفين المتعلقة بخدمة 
 الموظفين في الفترات الحالية والسابقة.

61/71 

   
 

المبلغ الاابل 
 لستهالكل

أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة في البيانات  معين، تكلفة أصل
 .الخردة ةقيم مطروحًا منهالمالية 

 

71/72 

على مدى لألصل  ستهالكإلمبلغ القابل للالمنتظم ل التوزيع  ستهالكاإل
 اإلنتاجي.عمره 

 

71/72 
 

مالي معترف به سابقا من بيان  تزامإلأصل مالي أو زالة إ  عترافإلغاء اإل
 المركز المالي للمنشأة. 

 

69/71 

أداة مالية أو عقد آخر ضمن نطا  ]معيار المحاسبة الدولي  المشتاة
تسم بجميع ت( 2-6[ )انظر الفقرات 69في القطاع العام 

 الخصائ  الثالث التالية:
تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو  (أ)

أو سعر الصرف األجنبي اة مالية أو سعر سلعة سعر أد
 ئتمانأو مؤشر األسعار أو درجة المالءة أو مؤشر اإل

أو متغير آخر، شريطة أنه في حال المتغير غير المالي 
أن ال يكون المتغير خاصًا بأحد أطراف العقد )يسمى 

 أحيانا بغ"األساسي"(؛
 إستثمارصافي مبدئي أو تتطلب  إستثمارال تتطلب  (ب)

افي مبدئي يكون أقل مما ُيطلب ألنواع أخرى من ص
العقود التي ُيتوقع ان يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات 

 في عوامل السو ؛ و

 يتم تسويتها بتاريخ مستقبلي.  (ج)
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ث أو المعارف األخرى على خطة معينة أو و تطبي  نتائج البح التطوير
ت أو عمليات أو أو منتجاتصميم معين إلنتاج مواد أو أجهزة 

أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل كبير قبل بدء 
 اإلنتاج التجاري أو االستخدام. 

 

27/72 

المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي توزعها  التوزيعات للمالكين
المنشاة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواًء كانت عائدًا على 

 .ستثمارادًا لإلأو إسترد ستثماراإل

7/1 



 قائمة المصطلحات

  7222 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
مجموعة من المنشغآت التغي تضغم منشغاة مسغيطرة ومنشغاة واحغدة    قتصاديةالمنشاة اإل

 أو أكثر مسيطر عليها.
 

7/1 

 -أما أن يكون: يإلقتصادالعمر ا
منافع إقتصادية أو  خاللهااألصل  يقدم أنالفترة التي يتوقع )أ( 

 أو  أكثر؛من قبل مستخدم واحد أو  ع محتملةمناف

72/1 

   
عغغغغدد وحغغغغدات اإلنتغغغغاج أو الوحغغغغدات المشغغغغابهة التغغغغي يتوقغغغغع  (أ) 

الحصغغغول عليهغغغا مغغغن األصغغغل مغغغن قبغغغل مسغغغتخدم واحغغغد أو 
 .أكثر

 

 

طرياةةةةةةةةةةة الفائةةةةةةةةةةدة 
 الفعلية 

مغغالي )أو  إلتغغزامطريقغة لحسغغاب التكلفغة المطفغغأة ألصغغل مغالي أو 
ات المالية( وتوزيع إيراد لتزامية أو اإلمجموعة من األصول المال

ويكغغغون الفائغغغدة أو مصغغغروف الفائغغغدة خغغغالل الفتغغغرة ذات الصغغغلة. 
سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بالضبط الدفعات أو 
المقبوضغغغغات النقديغغغغة المسغغغغتقبلية المقغغغغدرة خغغغغالل العمغغغغر المتوقغغغغع 

إلغغغى  لغغغألداة الماليغغغة، أو حيغغغث يكغغغون مناسغغغبًا، خغغغالل فتغغغرة أقصغغغر
المغالي. وعنغد  لتغزامصافي المبلغغ المسغجل لألصغل المغالي أو اإل

حسغغاب سغغعر الفائغغدة الفعلغغي، ينبغغغي أن تقغغدر المنشغغأة التغغدفقات 
النقديغغة بعغغد األخغغذ بعغغين االعتبغغار كافغغة الشغغروط التعاقديغغة لغغألداة 
المالية )مثل التسديد المسب ، خيارات الشغراء وخيغارات مشغابهة( 

المسغغغتقبلية. ويشغغغمل  ئتمغغغانبارهغغغا خسغغغائر اإللكنهغغغا ال تأخغغغذ باعت
الحسغغغغغاب كافغغغغغة الرسغغغغغوم والنقغغغغغاط المدفوعغغغغغة أو المقبوضغغغغغة بغغغغغين 
أطراف العقد والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائغدة الفعلغي 

"اإليغراد مغن  9)انظر معيار المحاسغبة الغدولي فغي القطغاع العغام 
ت أو وتكغغغغغغغاليف المعاملغغغغغغغة وكافغغغغغغغة العغغغغغغغالوا معغغغغغغغامالت التبغغغغغغغادل"

الخصغغغغغومات األخغغغغغرى. ويوجغغغغغد افتغغغغغراض يفيغغغغغد بإمكانيغغغغغة تقغغغغغدير 
التغغدفقات النقديغغة والعمغغر المتوقغغع لمجموعغغة مغغن األدوات الماليغغة 
المماثلة على نحو موثو . لكغن فغي هغذه الحغاالت النغادرة عنغدما 
يكون من غير الممكن تقدير التدفقات النقديغة أو العمغر المتوقغع 

األدوات المالية( على نحو موثو ، ألداة مالية )أو مجموعة من 
النقدية التعاقدية خالل المغدة ينبغي أن تستخدم المنشأة التدفقات 

التعاقديغغغغغغة الكاملغغغغغغة لغغغغغغألداة الماليغغغغغغة )أو مجموعغغغغغغة مغغغغغغن األدوات 
 المالية(.
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 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7221 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
ل المنشأة مقابل الخدمات كافة أشكال المبالغ المقدمة من قب منافع الموظفين 

 المقدمة من قبل الموظف. 
 

61/71 

الايمةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةة 
 بالمنشأة

القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنجم عن 
اإلستخدام المستمر ألصل معين وعن التصرف به في نهاية 

 معين.  إلتزامعمره اإلنتاجي أو التي تتوقع تكبدها عند تسوية 

71/72 
 
 
 

 

أدوات حاو  
مطباة الملكية 

لفترات تبدأ في أو 
 6172يناير  7بعد 

 

كافة  إقتطاعمتبقية في أصول المنشأة بعد  حصةأي عقد يثبت 
 ها اتإلتزام

61/9 

 

طرياة حاو  
)فيما يتعل  الملكية 

ات في ستممار باإل
 الشركات الزميلة(

 مارستثبشكل أولي باإل عترافطريقة محاسبة يتم بموجبها اإل
بالتكلفة ومن ثم تعديله بعد ذلك للتغير في حصة المستثمر في 
صافي األصول/حقو  الملكية في المنشأة المشتراة. ويشمل 
فائض أو عجز المستثمر حصة المستثمر في فائض أو عجز 

 المنشأة المشتراة. 

1/1 

   

طرياة حاو  
فيما يتعل  الملكية )

بالحصص في 
 المشاريع المشتركة(

محاسبة يتم بموجبها تسجيل الحصة في منشأة مسيطر طريقة 
عليها بشكل مشترك بشكل أولي بالتكلفة ومن ثم تعديلها بعد 
ذلك للتغير في حصة المشارك في مشروع مشترك في صافي 
األصول/حقو  الملكية في المنشأة المسيطر عليها بشكل 

. ويشمل فائض أو عجز المشارك في ستمالكمشترك ما بعد اإل
وع مشترك حصة المشارك في مشروع مشترك في فائض أو مشر 

 عجز المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك.

1/2 

   

األحداث بعد فترة 
 إعداد التاارير 

تلك األحداث، المفضلة وغير المفضلة، التي تحدث بين فترة 
إعداد التقارير وتاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية. ويمكن 

  -األحداث: تحديد نوعين من
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 قائمة المصطلحات

  7221 قائمة المصطلحات

 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
  

األحداث التي توفر إثباتًا على الظروف القائمة في تاريخ  (أ)
لة بعد تاريخ إعداد التقارير(؛ و  إعداد التقارير )األحداث الُمعدِّّ

األحداث التي تشير إلى الظروف التي نشأت بعد تاريخ  (ب)
لة بعد تاريخ إعداد إعداد التقارير )األحداث غي ر الُمعدِّّ

 التقارير(.

 

   

 عملةإلى  ماعملة معين من وحدات عدد  تحويلالفر  الناتج من  فروقات الصرف 
 بسعر صرف مختلف.  أخرى

2/71 

   

 2/71 .سعر صرف عملتين اثنتين سعر الصرف 
   

مات هي معامالت تحصل فيها منشأة واحدة على أصول أو خد معامالت التبادل
ات وتدفع مباشرة لمنشأة أخرى قيمة مساوية تقريبًا إلتزامأو تطفأ 

بالمقابل )تكون أساسًا على شكل نقد أو سلع أو خدمات أو 
 إستخدام لألصول(.

9/77 

 

 
 

العاود الاابلة 
 للتنفيذ

أو  همااتإلتزامعبارة عن عقود ال يؤدي بموجبها أي من الطرفين 
 بشكل متساٍو.  همااتإلتزام الطرفين يؤديان جزئياً  أن كالً 

79/71 

   
إمكانية الخدمة خالل فترة  أو قتصاديةاإلفي المنافع   نخفاضاإل المصروفات

تكبد  أو صوللأل إستهالك أوالتقرير على شكل تدفقات صادرة 
/حقو  الملكية صولفي صافي األ إنخفاض إلىتؤدي  اتإلتزام

 .نتلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكي باستثناء

7/1 

   

المصاريف المدفوعة 
من خالل النظام 

 الضريبي

المبالغ المتوفرة للمستفيدين بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون 
 الضرائب أم ال. 

62/1 

   
 الايمة العادلة

 
 

بين أطراف  إلتزامتسوية  أو أصلمبادلة  به المبلغ الذي يمكن
 تجاري. أساسمطلعة وراغبة في معامالت تتم على 

9/77 

الايمة العادلة 
منها  مطروحا  
  البيع تكاليف

من بيع أصل في معاملة على  الذي يمكن الحصول عليهالمبلغ 
تكاليف  منها مطروحاً  ،أساس تجاري بين أطراف مطلعة وراغبة

 . التصرف

67/72 

 

   
 حتياطاتاإلهي الموازنة األصلية المعدلة فيما يخ  كافة  الموازنة النهائية

غ المرحّلة والتحويالت والتوزيعات والتخصيصات اإلضافية والمبال
والتغييرات التشريعية األخرى المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة 

 أو التغييرات الرسمية المشابهة.

62/1 

 
   



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7229 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
بملكية  رتبطةالمكافة المخاطر والمنافع  نقل بموجبه عقد يتم تمويليالتأجير ال

وقد تنتقل أو ال تنتقل الملكية في نهاية . األصل بشكل جوهري
 العقد.

72/1 

   
 

 

  األصل المالي
مطب  لفترات تبدأ 

يناير  1في أو بعد 
3112 

 

 -:عبارة عن أي أصل يكون
  ؛نقد (أ)

 أداة ح  ملكية لمنشأة أخرى؛ (ب)
 :ح  تعاقدي (ج)

  ؛آخر من منشاة أخرى نقد أو أصل مالي استالمب (1)
مع منشاة أخرى  ات ماليةإلتزامأو  مالية أصولتبادل ب (2)

 ؛بالنسبة للمنشأة تكون مواتية أنبموجب شروط يحتمل 
 أو

عقد سيتم أو يمكن أن تتم تسويته بأدوات حقو  الملكية  (د)
 الخاصة بالمنشأة ويكون:

عقد غير مشت  وتكون المنشأة مقابله ملزمة أو يمكن  (1)
ن أدوات حقو  أن تكون ملزمة باستالم عدد متغير م

 الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو

بطريقة أخرى عقد مشت  سيتم أو يمكن أن يتم تسويته  (2)
غير تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بمقدار 
ثابت من أدوات حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة. لهذا 
الغرض، ال تتضمن أدوات حقو  الملكية الخاصة 

طروحة للتداول والمصنفة بالمنشأة األدوات المالية الم
، 72و 71للفقرتين على أنها أدوات حقو  ملكية وفقا 

ا بتسليم إلتزامأو األدوات التي تفرض على المنشأة 
طرف آخر حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة 
فقط عند التصفية وُتصنف على أنها أدوات حقو  

، أو األدوات التي تكون 71و 71ملكية وفقا للفقرتين 
ة عن عقود للتسليم أو االستالم المستقبلي ألدوات عبار 

 حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة.
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 قائمة المصطلحات

  7221 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
األصل المالي أو 

المالي  لتزاماإل 
بالايمة العادلة من 

خالل الفائض أو 
 العجز

المالي الذي يحق  أيًا من الشروط  لتزاماألصل المالي أو اإل
 الية:الت

أن يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة. وُيصنف  (أ)
المالي على أنه محتفظ به  لتزاماألصل المالي أو اإل

 للمتاجرة إذا:

تم امتالكه أو تكبده بشكل رئيسي لغرض بيعه أو  (1)
 إعادة شرائه على المدى القريب؛

المبدئي جزءا من محفظة  عترافكان يشكل عند اإل (2)
 إدارتها معًا والتي يوجد أدوات مالية محددة يتم

يثبت وجود نمط فعلي حديث لجني دليل  بشأنها
 األرباح على المدى القصير؛ أو

كان عبارة عن مشتقة )باستثناء مشتقة تكون عقد  (3)
 ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة(.

المبدئي  إلعترافأن يتم تحديده من قبل المنشأة عند ا (ب)
ويمكن أن  ض أو العجز.بالقيمة العادلة من خالل الفائ

ذلك  72تستخدم المنشأة هذا التحديد فقط عندما تجيز الفقرة 
 أو عندما يؤدي ذلك إلى معلومات أكثر مالئمة وهذا ألنه:

  
يزيل أو يقلل بشكل كبير من عدم اإلتسا  في  (1)

القياس أو اإلعتراف )يشار إليه في بعض األحيان 
قياس  بغ"عدم التطاب  المحاسبي"( الذي ينتج عن

ات أو اإلعتراف باألرباح لتزاماألصول أو اإل
 والخسائر منها وف  أسس مختلفة؛ أو
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 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7227 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
  

ات لتزاميتم إدارة مجموعة من األصول المالية أو اإل (2)
المالية أو كالهما ويتم تقييم أدائها على أساس 

موثقة إلدارة المخاطر  القيمة العادلة وفقا إلستراتيجية
المجموعة ، وُتقدم معلومات حول ستثمارأو اإل

داخليًا وف  ذلك األساس إلى كبار موظفي اإلدارة 
في المنشأة )وفقا للتعريف المنصو  عليه في 

 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"إفصاحات األطراف ذات العالقة"(، كالهيئة اإلدارية 

 التنفيذي. للمنشأة ومديرها
 

 

 عاد الضمان المالي
 

 

عقد يقتضي من الُمصدر تسديد دفعات محددة لتعويض المالك 
عن الخسارة التي يتكبدها بسبب تخلف مدين محدد عن تسديد 

ها وفقا للشروط األصلية أو المعدلة ألداة إستحقاقدفعة معينة عند 
 الدين.
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 األداة المالية
فترات تبدأ في لمطبقة 

يناير  7بعد  أو
6172  

 

لتزامو  ما لمنشأةصل مالي أعقد يؤدي إلى نشوء  أي مالي أو  ا 
 .أخرى لمنشأةأداة ح  ملكية 
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 المالي لتزاماإل 
في  تبدأمطب  لفترات 

يناير  7 بعدأو 
6172 

 يكون عبارة  إلتزامأي 

 -تعاقدي: إلتزام (أ)

 أو لمنشأة أخرى؛صل مالي آخر ألتسليم نقد أو  (1)

منشأة أخرى مع  ات ماليةإلتزامأو  مالية أصولة لمبادل (2)
 للمنشأة. محتملة غير مالئمةبموجب شروط 

عقد سيتم أو يمكن أن تتم تسويته بأدوات حقو  الملكية )ب( 
 الخاصة بالمنشأة ويكون:
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 قائمة المصطلحات

  7226 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 

 عقد غير مشت  وتكون المنشأة مقابله ملزمة أو يمكن (1)
أن تكون ملزمة بتسليم عدد متغير من أدوات حقو  

 الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو
 

عقد مشت  سيتم أو يمكن أن يتم تسويته بطريقة أخرى  (2)
غير تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بمقدار 
ثابت من أدوات حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة. لهذا 

لخاصة الغرض، ال تتضمن أدوات حقو  الملكية ا
للتداول والمصنفة  بالمنشأة األدوات المالية المطروحة

، 72و 71على أنها أدوات حقو  ملكية وفقا للفقرتين 
ا بتسليم إلتزامأو األدوات التي تفرض على المنشأة 

طرف آخر حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة 
فقط عند التصفية وُتصنف على أنها أدوات حقو  

، أو األدوات التي تكون 71و  71 ملكية وفقا للفقرتين
عبارة عن عقود للتسليم أو االستالم المستقبلي ألدوات 

 حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة.

 

المالي  لتزاموكاستثناء من ذلك، ُتصنف األداة التي تحق  تعريف اإل
كأداة ح  ملكية إذا كانت تتسم بجميع الخصائ  وتستوفي الشروط 

 .71و 71أو الفقرتين  72و 71الواردة في الفقرتين 
 

 

 رأس المالهي األنشطة التي تؤدي إلى تغييرات في حجم وتركيب  األنشطة التمويلية
 المنشاة. وقروض االمساهم به

 

6/1 

 
   

أو خغغغغغدمات مسغغغغغتقبلية متوقعغغغغغة مقبوضغغغغغة أو  إقتصغغغغغاديةهغغغغغي منغغغغغافع  الغرامات
مسغغغغتحقة القغغغغبض مغغغغن قبغغغغل منشغغغغآت القطغغغغاع العغغغغام حسغغغغبما تحغغغغددها 

حكمة معينغة أو هيئغة إنفغاذ قانونيغة أخغرى نتيجغة مخالفغة القغوانين أو م
 األنظمة.

 

62/1 

اتفاقية ملزمة لمبادلة كمية محددة من الموارد بسغعر محغدد بتغاريخ أو  مابت إلتزام
 تواريخ مستقبلية محددة.

69/71 

 

 هو عقد إنشاء يواف  المقاول بموجبه على سعر عقد محدد، أو عاد بسعر المحدد
سعر محدد لكل وحدة إنتاج، و يكون خاضعًا في بعض الحاالت 

 إلى شروط تصعيد التكلفة.
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 69/71 معاملة مستقبلية غير ملزمة لكن متوقعة.  معاملة تنبؤ
   

 2/71 .لمنشاةغير العملة الوظيفية لهي عملة  األجنبيةالعملة  
   

 لية األجنبيةالعم
 
 

هي منشاة مسيطر عليها أو شركة زميلة أو مشروع مشترك، فرع 
مسيطر عليه للمنشاة المقدمة للتقارير وتقوم بأنشطتها في بلد 

 بإستثناء بلد المنشاة أو العملة للمنشأة مقدمة التقارير.

2/71 

   

 2/71 ها المنشأة.هي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل في العملة الوظيفية
   

الاطاع الحكومي 
 العام

يشمل هذا القطاع كافة المنشآت التنظيمية التابعة للحكومة العامة 
 كما هي محددة في األسس اإلحصائية إلعداد التقارير المالية.

66/71 

 
 
 
 
 
 
 

مؤسسة األعمال 
 الحكومية

 -هي المنشاة التي لها كافة الخصائ  التالية:
 تعاقد باسمها الخا  بها؛تملك صالحية ال (أ)
 أوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام باألعمال؛ (ب)
تبيع السلع والخدمات، أثناء سير عملها الطبيعي لمنشآت  (ج)

 تكلفتها الكاملة؛  إستردادأخرى مقابل ربح أو 

ال تعتمد على تمويل حكومي مستمر لتكون منشاة مستمرة  (د)
 س تبادلي(؛ وشراء المنتجات على أسا ستثناءإ)ب

7/1 

  (    تسيطر عليها منشاة من القطاع العام.ه) 
 

 

المانح )في 
ترتيب امتياز 

 تاديم الخدمات(

عبارة عن المنشأة التي تمنح المشّغل ح  استخدام أصل 
 امتياز تقديم الخدمات. 

26/1 

 سةةةةتممارإلامجمةةةةل 
 عاد إيجار في

 -:هو إجمالي
من المستأجر  القبض مستحقة دفعات اإليجارلالحد األدنى  (أ)

  ؛ وعقد اإليجار التمويليبموجب 
 .مستحقة للمؤجرقيمة متبقية غير مضمونة أي  (ب)

 

72/1 

 

مجموعةةة أصةةول 
 بيولوجية

 61/9 مجموعة من حيوانات أو نباتات حية مشابهة.
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الايمة المتباية 

 المضمونة
ي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي ه ،لمستأجرل )أ(    بالنسبة

حيث ر )غط بالمستأجغرتبيرف غيضمنها المستأجر أو ط
 ،في أي حغال ،يمكن مبلغ مبلغ الضمان هو أعلىيكون 

 ؛ ويصبح مستح  الدفع( نأ
ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي هي  ،لمؤجرل )ب(   بالنسبة

يضمنها المستأجر أو طرف آخر ليست له عالقة 
بموجب  اتلتزامباإل الوفاءعلى ماليًا المؤجر قادر ب

 الضمان.
 

72/1 

 الحصاد
 

فصل منتج عن أصل بيولوجي أو توقف العمليات الحياتية ألصل 
 بيولوجي.

61/9 

أو تعهد ثابت أو معاملة تنبؤ محتملة جدا أو  إلتزامأصل أو  البند المحوط
لمخاطرة  عّرض المنشأةيفي عملية أجنبية )أ(  إستثمارصافي 

أو التدفقات النقدية المستقبلية و)ب( التغيرات في القيمة العادلة 
يتم تحديده على أنه محوط )يبحث ]معيار المحاسبة الدولي في 

والملح  "أ" الفقرات  92-11[ الفقرات 69القطاع العام 
" بمزيد من اإلسهاب في تعريف البنود 727تطبي -727"تطبي 

 المحوطة(.
 

69/71 

التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات الدرجة التي يتم بها مقابلة  التحوط فعالية
المنسوبة إلى المخاطر المحوطة بالتغيرات النقدية للبند المحوط 

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التحوط )انظر ]معيار 
[ والملح  "أ" الفقرات 69المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ".712تطبي -721طبي "ت
 

69/71 

أو )فيما يخ  التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار مشتقة محددة  أداة التحوط
صرف العملة األجنبية فقط( أصل مالي محدد غير مشت  أو 

مالي غير مشت  من المتوقع أن توازن قيمته العادلة أو  إلتزام
قات النقدية للبند التغيرات في القيمة العادلة أو التدفتدفقاته النقدية 

)يبحث ]معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المحوط المحدد 
-761والملح  "أ" الفقرات "تطبي  12-17[ الفقرات 69

 .(التحوط أداة" بمزيد من اإلسهاب في تعريف 721تطبي 
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ات ستممار اإل
المحتفظ بها 

 حتى تاريخ
 ستحاا اإل

أصول مالية غير مشتقة تكون ذات دفعات محددة أو قابلة 
محدد ويكون لدى المنشأة نية  إستحقا للتحديد وذات تاريخ 

أنظر] ) ستحقا إيجابية وقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ اإل
[ والملح  "أ" الفقرات 69معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ستثناء: " با21تطبي -69"تطبي 
 

69/71 

المبدئي  عترافتلك األصول التي تحددها المنشأة عند اإل (أ) 
 بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؛

تلك األصول التي تحددها المنشأة بأنها متوفرة برسم  (ب)
 البيع؛ و

تلك األصول التي تستوفي تعريف القروض والذمم  (ج)
 المدينة. 

 

مالية على أنها محتفظ بها ال ينبغي أن تصنف المنشأة أي أصول 
إذا قامت، خالل السنة المالية الحالية أو  ستحقا حتى تاريخ اإل

خالل السنتين الماليتين السابقتين، ببيع أو إعادة تصنيف مقدار 
قبل  ستحقا ات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستثمار اإلهام من 

ظ بها ات المحتفستثمار اإلحلوله )مقدار هام بالنسبة إلجمالي مبلغ 
 ( باستثناء عمليات البيع أو إعادة التصنيف:ستحقا حتى تاريخ اإل

أو تاريخ شراء  ستحقا التي تكون قريبة جدًا من تاريخ اإل (أ)
األصل المالي )مثال أقل من ثالثة أشهر قبل تاريخ 

( بحيث ال يكون للتغيرات في سعر الصرف ستحقا اإل
 صل المالي؛في السو  أثرا كبيرا على القيمة العادلة لأل

التي تحدث بعد قيام المنشأة بتحصيل مجمل المبلغ  (ب)
األصلي لألصل المالي من خالل دفعات مجدولة أو 

 دفعات مسبقة؛ أو 

التي تُنسب إلى حدث منعزل يكون خارج نطا  سيطرة  (ج)
المنشأة وتكون غير متكررة ولم يكن من الممكن على 

 نحو معقول التنبؤ بها من قبل المنشأة. 

 

 

خسارة في المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة  الايمة اضإنخف
المنتظم بالخسارة في المنافع  عترافألصل ما، بخالف اإل

اإلقتصادية المستقبلية لألصل أو خدماته المستقبلية المتوقعة من 
 خالل اإلستهالك.

67/72 

   

   إنخفاضخسارة 
لألصول  الايمة

 المولدة للناد

لغ الذي تتجاوز من خالله القيمة المسجلة ألصل معين المب
 مبلغها القابل لإلسترداد. 

71/72 
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   إنخفاضخسارة 
لألصول  الايمة

غير المولدة 
 للناد

المبلغ الذي تتجاوز من خالله القيمة المسجلة ألصل معين مبلغ 
 لخا . ا ستردادالخدمة القابل لإل

71/72 

   

غير ممكن 
 (1) التطبي 

يكون تطبي  متطلب معين غير ممكن عندما ال تستطيع المنشأة 
 تطبيقه بعد بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك. 

 

7/1 

غير ممكن 
 (3) التطبي 

يكون تطبي  متطلب معين غير ممكن عندما ال تستطيع المنشأة 
وبالنسبة لفترة سابقة تطبيقه بعد بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك. 

محددة، ال يكون من الممكن تطبي  تغير ما في سياسة محاسبية 
بأثر رجعي أو إجراء إعادة بيان بأثر رجعي لتصحيح خطأ معين 

 إذا: 
ثر رجعي أو إعادة البيان بأثر لم تكن آثار التطبي  بأ (أ)

 رجعي قابلة للتحديد؛

اقتضى التطبي  بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي  (ب)
 افتراضات حول نية اإلدارة في تلك الفترة؛ أو

اقتضى التطبي  بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي  (ج)
تقديرات هامة للمبالغ وكان من المستحيل بموضوعية 

 لمتعلقة بتلك التقديرات التي: تمييز المعلومات ا

تقدم دلياًل على الظروف التي كانت قائمة في  (2)
بتلك المبالغ أو  عترافالتواريخ التي تم فيها اإل

 قياسها أو اإلفصاح عنها؛ و

كانت لتكون متوفرة لو تم التصريح بإصدار  (3)
البيانات المالية لتلك الفترة السابقة عن المعلومات 

 األخرى

2/1 

بدء عاد 
 يجاراإل

األطراف باألحكام  إلتزامتاريخ تفاقية اإليجار أو اإلتاريخ  هو
 -وكما من هذا التاريخ: .أيهما أسب الرئيسية لعقد اإليجار، 

يصنف عقد اإليجار إما كعقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار  (أ)
 تمويلي؛ و 

في حال عقد اإليجار التمويلي، ُتحدد المبالغ التي ينبغي  (ب)
 بدء مدة العقد. بها عند عترافاإل
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التكاليف 
 المباشرة األولية

التكاليف المتزايدة التي تُنسب مباشرة إلى مفاوضة وترتيب عقد 
اإليجار، بإستثناء تلك التكاليف التي يتكبدها صاحب المصنع أو 

 المتعاملين باإليجارات.

72/1  

 

أصل غير 
 ملموس

 

 27/72 غير نقدي يمكن تحديده دون أن يكون له جوهر مادي.أصل 

منافع محددة خالل فترة  لتزامالزيادة في القيمة الحالية إل تكلفة الفائدة
معينة ينشأ ألن المنافع أقرب بفترة واحدة إلى أن يتم 

 تسويتها. 

61/71 

   

سعر الفائدة 
الضمني في 

 يجاراإلعاد 

يجعل إجمالي القيمة الذي يجار، ،في بداية عقد االالخصم معدل
 -الحالية لكل من:

 ؛ والحد األدنى من دفعات اإليجار (أ)
لمجموع مساويًا ، غير المضمونةالقيمة المتبقية  (ب)

( 6)و ،القيمة العادلة لألصل المؤجر( 7)ما يلي 
 .تخ  المؤجر أية تكاليف مباشرة أولية

 

72/1 

مخاطرة سعر 
 الفائدة

لة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مخاطرة تقلب القيمة العاد
 مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة السوقية. 

21/1 
 
 

 

 

األنشطة 
  يةستممار اإل

ات األخرى التي ال ستثمار هي إستمالك األصول المعمرة واإل
 يشملها النقد المعادل والتصرف فيها.

6/1 

 

العاارات 
 يةستممار اإل

ن مبنى/ أو كالهما( محتفظ ممتلكات )أرض أو مبنى/ أو جزء م
بها لكسب اإليجارات أو مقابل قيمة رأسمالية أو كالهما. وليس 

 -ألجل:

72/1 

 -أصول: المخزون
على شكل مواد على شكل مواد أو إمدادات يتم إستهالكها  (أ)

 في عملية اإلنتاج؛ 
إمدادات يتم إستهالكها أو توزيعها في عملية تقديم  (ب)

 الخدمات؛ 
و للتوزيع خالل سير العمليات الطبيعي؛ محتفظ بها للبيع أ (ج)

 أو
  )د(  في عملية اإلنتاج للبيع أو التوزيع؛ 
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إستخدام هذه الممتلكات في إنتاج أو توريد البضائع أو  (أ) 
 الخدمات أو إستخدامها ألغراض إدارية؛ أو 

 في سيا  العمل العادي. إستخدام هذه الممتلكات للبيع (ب)

 

 

المشاركة في السيطرة المتف  عليها على النشاط بموجب ترتيب  السيطرة المشتركة
 ملزم.

 

1/2 

هو ترتيب ملزم يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالقيام بنشاط خاضع  المشروع المشترك
 لسيطرة مشتركة.

 

1/2 
 

موظفو اإلدارة 
 الرئيسيون

 اء الهيئة الحاكمة في المنشأة؛ وأ(   جميع مدراء أو أعض)
)ب( أشخا  آخرون يملكون سلطة ومسؤولية التخطيط ألنشطة 
المنشأة المعدة للتقارير وتوجيهها ومراقبتها. وحيث يتم تلبية 

  -ن:و هذا الشرط، يشمل موظفو اإلدارة الرئيسي
( حيث يكون هناك عضو في الهيئة الحاكمة لمؤسسة 7) 

يملك سلطة ومسؤولية  ة بكافة قطاعاتهايحكوم
وتوجيهها  التخطيط ألنشطة المنشأة المعدة للتقارير

 ومراقبتها، ذلك العضو؛ 
 (   أي مستشارين رئيسيين لذلك العضو؛ و6)
(  ما لم ترد مسبقًا ضمن البند )أ(، المجموعة اإلدارية 2)

العليا في المنشأة المعدة للتقارير، بما في ذلك 
و الرئيس الدائم للمنشأة المدير التنفيذي الرئيسي أ

 المعدة للتقارير.

61/2 

   
 

 اإلنتقاع بأصل ماالمؤجر بموجبه للمستأجر ح   يعطيهو إتفا   عاد اإليجار
 مقابل الحصول على إيجار. لفترة زمنية متف  عليها

 

72/1 

لغاء التي تعاقد فيها المستأجر إلستئجار هي الفترة غير القابلة لإل مدة عاد اإليجار
الح  أخرى يكون فيها للمستأجر  مدةألصل باإلضافة إلى أي ا

مقابل دفعات إضافية أو بدون  ،األصل في إستئجار ستمراراإل في
 يقوم عندما يكون من المؤكد على نحو معقول أنمقابل، 

 وذلك عند بداية العقد.بممارسة الخيار المستأجر 

72/1 
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 -:ناجم عن إلتزامهو  الاانوني لتزامإل ا
  ؛الصريحة أو الضمنية( بنوده)من خالل  معين عقد (أ)

 أو ما؛ تشريع (ب)

 .أي قانون آخر ساري المفعول (ج)

 

79/71 

 
 

اإلضافي فائدة ال سعر
للقتراض المتزايد 

 ينللمستأجر 

 إيجارفي عقد  دفعهالفائدة الذي يجب على المستأجر سعر 
ذا لم يكن   هغيتحملال الذي فهو السعر  ل للتحديد،قابمماثل، وا 

األموال الالزمة لشراء  إلقتراض ،بداية عقد اإليجار في ،المستأجر
 فترة مماثلة وبضمان مماثل. خاللاألصل 

72/1 

   
ات الحالية للمنشاة الناشئة عن أحداث سابقة، والتي لتزامهي اإل اتلتزاماإل 

درة من المنشاة يتوقع أن تؤدي تسويتها إلى تدف  موارد صا
 تتضمن منافع إقتصادية أو إمكانية خدمة.

 

7/1 

ات المرتبطة لتزاممخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبة في استيفاء اإل مخاطرة السيولة
ات المالية التي يتم تسويتها عن طري  تسليم النقد أو لتزامباإل

 أصل مالي آخر.
 

21/1 

الاروض والذمم 
 المدينة

المشتقة التي تكون ذات دفعات محددة أو  األصول المالية غير
 قابلة للتحديد والتي ال تكون مسعرة في في سو  نشط باستثناء: 

تلك األصول التي تنوي المنشأة بيعها على الفور أو على  (أ)
المدى القريب والتي ينبغي تصنيفها على أنها محتفظ بها 
لغرض المتاجرة، وتلك األصول التي تحددها المنشأة عند 

المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  ترافعاإل
 العجز؛

 

69/71 

تلك األصول التي تحددها المنشأة عند اإلعتراف المبدئي بأنها  (ب) 
 متوفرة برسم البيع؛ أو

تلك األصول التي قد ال يسترد المالك مقابلها مجمل إستثماره  (ج)
 المبدئي، باستثناء ما هو بسبب تدهور اإلئتمان، والتي ينبغي

 تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع.

 

69/71 

 

الاروض مستحاة 
 الدفع

اإللتزامات المالية باستثناء الذمم الدائنة التجارية قصيرة األجل وف  
 بنود اإلئتمان العادية. 

 

21/1 



 قائمة المصطلحات

  7211 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 

ات النقدية المستقبلية ألداة مالية مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفق السو  مخاطرة
بسبب التغيرات في أسعار السو . وتشمل مخاطر السو  ثالث أنواع 
من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السعر 

 األخرى.  
 

21/1 

   

إغفال البنود أو عرضها بصورة خاطئة أمرًا هامًا نسبيًا في حال  تبريع مهم نسبيا  
على القرارات اإلقتصادية  ،بشكل فردي أو جماعي ،يؤثركان ذلك 

األهمية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية. وتعتمد 
المقدر في  ئطاالخ العرض على حجم وطبيعة اإلغفال أوالنسبية 

الظروف المحيطة. وقد يكون حجم البند أو طبيعته أو كالهما هو 
 العامل المحدد.

 

7/1 
 

األدنى لدفعات  الحد
 اإليجار

التي ن يدفعها المستأجر خالل مدة العقد أو أهي الدفعات التي يجب 
تكاليف و  بإستثناء اإليجار المشروط، ،ن يطلب منه دفعهاأيمكن 

 حيثما وجد ذلك، له يتم ردهاالخدمات والضرائب التي يدفعها المؤجر و 
 -باإلضافة إلى:

المستأجر أو جهة ذات  أية مبالغ يضمنها ،المستأجر بالنسبة (أ)
 أو ؛عالقة مع المستأجر

 -أية قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل: ،المؤجر بالنسبة (ب)

  ؛المستأجر (7)
 أو ؛طرف له عالقة مع المستأجر (6)

72/1 

 مالياً  قادر ليست له عالقة بالمؤجر ثالث مستقلطرف  (2) 
 ات بموجب الضمان. لتزامباإلعلى الوفاء 

 

يكون  أنر خيار شراء األصل بسعر يتوقع على أنه إذا كان للمستأج
فيه الخيار  أقل بشكل كاف من القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح

يكون من ، حيث بداية عقد اإليجار في بشكل معقول،للممارسة  قابالً 
فإن الحد األدنى من  ،ن الخيار ستتم ممارستهأالمؤكد بشكل معقول 

حتى  يجارات مستحقة الدفعاإل دفعات اإليجار تشمل الحد األدنى من
 .تهوالدفعة المطلوبة لممارس يتوقع تاريخ الممارسة لبيع هذا الخيار

 

72/1 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7217 

 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 

 

   

هي ذلك الجزء من الفائض أو العجز وصافي األصول/ حقو   حصة األقلية
في الملكية الخاصة بمنشاة مسيطر عليها منسوبة إلى صا

األصول/حقو  الملكية وتعزى إلى حص  غير ممتلكة بشكل 
مباشر أو غير مباشر من خالل المنشآت التي تسيطر عليها 

 المنشاة المسيطرة.

2/1 

   

 البنود النادية
 

ات المحتفظ بها والتي لتزاموحدات من العملة واألصول واإل
العملة  يفترض إستالمها أو دفعها بمبالغ نقدية ثابتة أو وحدات من

 القابلة للتحديد.

2/71 
 

   

 
 

خطط أصحاب 
 العمل المتعددين

خطط مساهمات محددة )بإستثناء خطط الدولة وبرامج الضمان 
اإلجتماعي المركب( أو مخطط منافع محددة )بإستثناء خطط 

  -الدولة( والتي:
تقوم بتجميع األصول المساهم بها من قبل المنشآت  (أ)

 السيطرة المشتركة؛ و المختلفة التي ال تقع تحت
تستخدم تلك األصول لتوفير منافع لموظفي أكثر من  (ب)

منشأة، على أساس أن مستويات المساهمات والمنافع 
محددة دون النظر إلى هوية المنشأة التي يعمل فيها 

 الموظف المعني. 

61/71 

   

موازنة متعددة 
 السنوات

ال تشمل هي موازنة مصاد  عليها لما يزيد عن سنة واحدة. و 
التقديرات اآلجلة أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة 

 الموازنة.

62/1 

 

صافي 
األصول/حاو  

 الملكية

 7/1 اتها.إلتزامالحصة المتبقية في أصول المنشاة بعد إقتطاع كافة 

   

 سةةةتممارصةةةافي اإل
 في عملية أجنبية

 قو  ملكية/حفي صافي أصول التقارير ةمعد نشأةالمحصة مبلغ 
 .تلك العملية

2/71 

 سةةةتممارصةةةافي اإل
 في عاد إيجار

مخصوم بسعر الفائدة  إيجارفي عقد  ستثماراإل مجملهو 
 المتضمن في العقد.

72/1 

   

صةةةةةةةةافي الايمةةةةةةةةة 
 الاابلة للتحاي 

سعر البيع المقدر خالل النشاط اإلعتيادي للمنشأة مطروحًا منه 
المقدرة الالزمة إلجراء البيع أو  التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف

 التبادل أو التوزيع.
 

76/9 



 قائمة المصطلحات

  7216 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
عاةةد اإليجةةار غيةةر 

 لغاءل الاابل ل
 -فقط: إلغاؤهعقد اإليجار الذي يمكن 

 ؛حتمالإلبعيد ا طارئ أمرعند حدوث  (أ)
 ؛ذن من المؤجرإب (ب)
صل أو جديد لنفس األ إيجارإذا دخل المستأجر في عقد  (ج)

 أو ؛صل معادل مع نفس المؤجرأ
إستمرار  أنضافي بحيث إعند قيام المستأجر بدفع مبلغ  (د)

 مؤكد بشكل معقول.يكون  ، في بدايته، عقد اإليجار
 

72/1 

األ صةةةةةةةول الغيةةةةةةةر 
 مولدة للناد

 67/72 األصول غير تلك األصول غير المولدة للنقد

   

معةةةةةةةامالت غيةةةةةةةر 
 تبادلية

تعتبر معامالت تبادلية. في معاملة غير  هي المعامالت التي ال
تبادلية، إما أن تستلم المنشأة قيمة من منشأة أخرى دون أن تدفع 
مباشرة قيمة مساوية تقريبًا بالمقابل أو تدفع المنشأة قيمة إلى منشأة 

 أخرى دون الحصول مباشرة على قيمة مساوية تقريبًا بالمقابل.

9/77 

   

 71/1 ود التي ال تصنف بأنها بنود نقدية.البن البنود غير النادية
   

تتضمن المالحظات معلومات إضافية لتلك المعروضة في بيان  المالحظات
المركز المالي وبيان األداء المالي وبيان التغييرات في صافي 
األصول/حقو  الملكية وبيان التدف  النقدي. وتوفر المالحظات 

فصح عنها في تلك البيانات شروحات وصفية أو تحلياًل للبنود الم
 بها في تلك البيانات. عترافومعلومات حول البنود غير المؤهلة لإل

7/1 

   

يؤدي إلى عدم وجود  نافعاأو  قانونياً  اً إلتزامالحدث الذي يخل   الحدث الملزم
 .لتزامإللتسوية ذلك ا للمنشأةبديل حقيقي 

79/71 

 
 

العاد الممال 
 اتلتزامباإل 

تزيد فيه التكاليف التي ال األصول أو الخدمات والذي عقد لمبادلة 
 إلقتصاديةبموجب العقد عن المنافع ا اتلتزاماإل لتلبيةيمكن تجنبها 

 التي يتوقع إستالمها بموجبه.

79/71 

   
 6/1 ية أو تمويلية.إستثمار أنشطة المنشأة التي ال تعتبر أنشطة  األنشطة التشغيلية

عاد اإليجار 
 التشغيلي

 72/8 عقد اإليجار التمويلي. غيرعقد إيجار  هو

   

المشّغل )في ترتيب 
امتياز تاديم 

 الخدمات(

عبارة عن المنشأة التي تستخدم أصل امتياز تقديم الخدمات لتقديم 
 خدمات عامة خاضعة لسيطرة المانح على األصل. 

26/1 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7212 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 

 62/1 موازنة األولية المصاد  عليها خالل فترة الموازنة. ال الموازنة األصلية
 

منافع الموظفين 
األخرى طويلة 

 األجل

منافع الموظفين )باستثناء منافع ما بعد التوظيف ومنافع نهاية 
 الخدمة( 

التي ال يستح  تسويتها خالل اثني عشر شهرًا بعد نهاية الفترة 
 عالقة.  التي يقدم فيها الموظفون الخدمات ذات ال

 

61/71 

مخاطر السعر 
 األخرى

مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة 
)باستثناء تلك الناتجة عن  مالية بسبب التغيرات في أسعار السو 
، سواء تلك التغيرات كانت مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر العملة(

ُمصدرها، أو عوامل تؤثر وامل خاصة بأداة مالية مفردة أو بسبب ع
 على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السو .

21/1 

   

اإلشراف على أنشطة المنشأة مع سلطة ومسؤولية مراقبة القرارات  المراقبة
 المالية والتشغيلية للمنشأة أو ممارسة تأثير هام عليها. 

61/2 

 

العاار المشغول 
 من مالكه

المالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار )يحتفظ به هو العقار الذي 
إلستخدامه في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو  تمويلي(

 بقصد إستخدامه لألغراض اإلدارية. 
 

72/1 

مستح  الدفع 
 ساباا  

يكون األصل المالي مستح  الدفع سابقًا عندما يتخلف الطرف 
 تعاقديًا. المقابل عن تسديد دفعة ما عند إستحقاقها 

21/1 

   
 

تكلفة الخدمة 
 الساباة

 

المنافع المحددة لخدمة الموظف  لتزامفي القيمة الحالية إل التغير
في الفترات السابقة، الناتجة في الفترة الحالية من إدخال أو التغير 
إلى منافع ما بعد التوظيف أو منافع الموظفين طويل األمد. ويمكن 

دمة ايجابية )عندما يتم إدخال المنافع أو أن تكون تكلفة ما بعد الخ
( أو تغييرها بحيث ترتفع القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددةيتم 

بحيث تنخفض القيمة  المنافع القائمة تغييرسلبية )عندما يتم 
 (. الحالية إللتزام المنافع المحددة
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 قائمة المصطلحات

  7212 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 
 

 
   

  -من: وتتألف الخطة  لأصو
؛ األمداألصول المحتفظ بها لصندو  منافع الموظفين طويلة  (أ)

  و
 بوليصات التامين المؤهلة.  (ب)

61/71 

   

ما خطط منافع 
 بعد التوظيف

بموجبها بتقديم منافع  تقوم المنشأةترتيبات رسمية أو غير رسمية 
 .أكثرلموظف واحد أو  ما بعد التوظيف

 

61/71 

د منافع ما بع
 التوظيف 

التي تستح  الدفع  نهاية الخدمة( منافع باستثناءمنافع الموظفين )
 كمال الخدمة.إبعد 

61/71 

   

الايمة الحالية 
المنافع  لتزامإل 

 المحددة

أي من أصول الخطة، للدفعات  إقتطاعالقيمة الحالية، دون 
الناجم عن خدمة  لتزامالمستقبلية المتوقعة المطلوبة لتسوية اإل

 موظف في الفترات الحالية أو السابقة. ال

61/71 

   
 2/71 العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية. عملة العرض

   
أخطاء الفترة 

 الساباة

االغفاالت أو البيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية 
أو  إستخدامفترة سابقة واحدة أو أكثر نتيجة اإلخفا  في ل نشأةللم
  -معلومات موثوقة: إستخدامءة إسا

2/1 

 

بإصدار البيانات المالية عن تلك  التصريحكانت متوفرة عند  (أ) 
 الفترات؛ و

يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بعين  (ب)
 اإلعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية. 

 

 

وتتضمن تلك األخطاء آثار األخطاء الرياضية، واألخطاء في  
ي  السياسات المحاسبية، والسهو أو العرض الخاطئ للوقائع، تطب

 واإلحتيال.
 

 

الممتلكات 
والمصانع 

 والمعدات

 -عبارة عن أصول ملموسة:
محتفظ بها إلستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع أو  (أ)

 الخدمات، أو تأجيرها للغير، أو ألغراض إدارية؛ و
 .يتوقع إستخدامها خالل أكثر من فترة واحدة (ب)
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 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7211 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 التوحيد التناسبي

 
 

هو طريقة للمحاسبة يتم بموجبها تجميع حصة المشارك في مشروع 
ات واإليرادات والمصروفات لتزاممشترك في كل من األصول واإل

مع البنود  سطرًا بسطرللمنشاة التي هي تحت السيطرة المشتركة 
لبيانات المالية للمشارك في مشروع مشترك أو يبلغ المشابهة في ا

عنها كبنود منفصلة في البيانات المالية للمشارك في مشروع 
 مشترك.

1/2 

   

التطبي  بأمر 
 مستابلي

في السياسة المحاسبية  معينيعد التطبي  المستقبلي لتغيير 
 -تغيير ما في التقديرات المحاسبية، على التوالي: بأثر عترافواإل
 حداثاألو  المعامالت،على لسياسة محاسبية جديدة  اً تطبيق (أ)

 السياسة؛ و تحدث بعد تاريخ تغيير األخرى التي ظروفالو      
ا بأثر التغيير في التقدير المحاسبي في الفترات الحالية إعتراف (ب)

 والمستقبلية المتأثرة بالتغيير. 

2/1 

 

 79/71 ومبلغه مؤكدين. ال يكون وقته إلتزام المخصص
 

األداة المطروحة 
 للتداول

أداة مالية تعطي صاحبها ح  إعادتها إلى الجهة الُمصدرة مقابل نقد 
إلى الجهة الُمصدرة  أو أصل مالي آخر أو أنه يتم إعادتها تلقائياً 

عند وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو عند وفاة صاحب األداة أو 
 تقاعده. 

61/9 

   

 األصل المؤهل
 

يستغر  بالضرورة فترة زمنية كبيرة ليصبح جاهزًا هو األصل الذي 
 إلستعماله المقصود أو للبيع.

1/1 

   
بوليصة تأمين 

 1مؤهلة
 

ن وهو ليس طرفًا ذا عالقة )كما هو بوليصة تأمين يصدرها المؤم  
( للمنشأة معدة 61محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 -:ات البوليصةالتقارير المالية، إذا كانت عائد
 

61/71 

يمكن إستخدامها فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين  (أ)
 بموجب خطة منافع محددة؛

غير متاحة لدائني المنشأة معدة التقارير المالية )حتى في  (ب)
حالة اإلفالس( وال يمكن دفعها إلى المنشأة معدة التقارير 

 -المالية إال:

                                                 
7 

 نظر معيار المحاسبة الوطني أو الدولي الذي يتناول عقود التأمين(. أأمين )بوليصة التأمين المؤهلة هي ليست بالضرورة عقد ت  



 قائمة المصطلحات

  7212 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 

إذا كانت العائدات تمثل أصواًل فائضة غير الزمة  (7) 
ات منافع الموظفين ذات إلتزامللبوليصة لإليفاء بجميع 

 العالقة؛ أو
إذا تم رد العائدات إلى المنشأة معدة التقارير المالية  (6)

 لتعويضها عن منافع الموظفين المدفوعة مسبقًا.

 

   

مبلغ الاابل ال
)ألصل  للسترداد

ة أو وحدة مولد
 للناد(

 

 مطروحًا منها أو الوحدة المولدة للنقد صلألالقيمة العادلة ل
 ، أيهما أعلى.قيمة استخدامهاأو تكاليف البيع 
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مبلغ الاابل ال
 للسترداد

)للممتلكات 
والمصانع 
 والمعدات(

 

أو تكاليف البيع  مطروحًا منها المولد للنقد صلألالقيمة العادلة ل
 أيهما أعلى. ،قيمة استخدامه
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الخدمات مبلغ 
 لستردادالاابل ل

تكاليف  مطروحًا منها)غير المولدة للنقد(  صلألالقيمة العادلة ل
 ، أيهما أعلى.المستخدمة تهاأو قيمالبيع 
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الشراء أو البيع 
بالطرياة 
 المنتظمة

شراء أو بيع األصل المالي بموجب عقد معين تقتضي شروطه 
ألصل ضمن اإلطار الزمني المقرر عموما بموجب الئحة تسليم ا

 أو ميثا  ما في السو  المعني.  
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األطراف ذات 

 العالقة
تعتبر األطراف ذات عالقة ببعضها البعض إذا كان لدى أحد 

ارسة السيطرة على الطرف اآلخر مم)أ( األطراف القدرة على 
في إتخاذ القرارات ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر أو)ب( 

ذات المالية والتشغيلية أو في حال خضعت كل من المنشأة 
العالقة والمنشأة األخرى لسيطرة مشتركة. تشمل األطراف ذات 

 -:العالقة ما يلي
المنشآت التي تسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من  (أ)

خالل وسيط واحد أو أكثر على المنشأة المعدة للتقارير 
 رتها؛أو تخضع لسيط

الشركات الزميلة )راجع معيار المحاسبة الدولي في  (ب)
ات في المنشآت ستثمار "محاسبة اإل 1القطاع العام 

 ؛الزميلة"(
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 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7211 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
 

 
 

األفراد الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة  (ج) 
هامًا على في المنشأة المعدة للتقارير تمنحهم تأثيرًا 

 المنشأة، وأفراد العائلة القريبين ألي من أولئك األفراد؛

موظفو اإلدارة الرئيسيون وأفراد العائلة القريبين لهؤالء  (د)
 الموظفين؛ و

( المنشآت التي ُيحتفظ فيها بحصة ملكية كبيرة، بشكل هـ)
مباشر أو غير مباشر، من قبل أي شخ  مذكور في 

كن لمثل هذا الشخ  أن البند )ج( أو )د(، أو التي يم
 يمارس تأثيرًا هامًا عليها.

 

   

معاملة طرف ذو 
 عالقة

بغض النظر عما  ،ات بين أطراف ذات عالقةإلتزامأو موارد  نقل
وال تشمل العمليات مع األطراف . معين سعرتحميل تم سيإذا كان 

ذات العالقة المعامالت مع أي منشأة أخرى تكون عبارة عن 
قط بسبب اتكالها إقصاديًا على المنشأة المعدة طرف ذو عالقة ف

 للتقارير أو الحكومة التي تشكل جزءًا منها.

61/2 

 

موظفي  مكافأة
 اإلدارة الرئيسيين

أو منفعة مستمدة بشكل مباشر أو غير مباشر  ةنقدي مبالغأي 
من قبل موظفي اإلدارة الرئيسيين من المنشأة المعدة للتقارير 

الحاكمة مة بصفتهم أعضاء في الهيئة مقابل الخدمات المقد
 أو موظفين في المنشأة المعدة للتقارير.  للمنشأة
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تاريخ إعداد 

 التاارير
هو تاريخ آخر يوم لفترة إعداد التقارير التي تتعل  بها البيانات 

 المالية.
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تحقي  أصلي ومخطط له يتم بغرض الحصول على مفاهيم  البحث
 أو فنية جديدة. ومعارف علمية

27/72 

 

 الايمة المتباية
)لممتلكات 
والمصانع 

والمعدات أو 
ألصل غير 
 ملموس ما(

من في الوقت الحالي  نشأةحصل عليه المتالمبلغ المقّدر الذي 
إذا كان  قدرة،الم التصرف بعد طرح تكاليف ،األصلب التصرف
 .اإلنتاجينهاية عمره  ين فيالعمر والحالة المتوقعفي األصل 

71/72 

الايود المفروضة 
على األصول 

 المناولة

هي اشتراطات تحدد أو توجه األغراض التي قد يستخدم األصل 
من أجل أدائها، ولكنها ال تن  على ضرورة إرجاع المنافع 
اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى 

 دالمنشأة الناقلة في حال عدم إستخدامها كما هو محد

62/1 

   

 -:، ويغير مادياً وتسيطر عليه اإلدارةله  تخططبرنامج  إعادة الهيكلة
 أو تقوم به المنشأة؛نطا  العمل الذي  (أ)
 .القيام بذلك العمل طريقة (ب)
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 قائمة المصطلحات

  7211 قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
   

التطبي  بأمر 
 رجعي

 حداثالمعامالت واألتطبي  سياسة محاسبية جديدة على 
 .السياسة كان يتم دائما تطبي  تلككما لو  الظروف األخرىو 

2/1 

   

إعادة العرض 
 بأمر رجعي

بمبالغ عناصر البيانات المالية وتصحيح  عترافتصحيح اإل
حدث يالفترة السابقة لم  خطأن أقياسها واإلفصاح عنها كما لو 

 أبدًا.

2/1 

 
 

العائد على أصول 
 الخطة

واإليرادات األخرى التوزيعات المشابهة  أواألسهم الفائدة، وأرباح 
المشتقة من أصول الخطة إلى جانب األرباح والخسائرة المتحققة 
وغير المتحققة على أصول الخطة المروحة منها أي تكاليف 

)باستثناء تلك المشمولة في االفتراضات االكتوارية إلدارة الخطة 
منها أي  ومطروحةالمنافع المحددة(  إلتزامالمستخدمة لقياس 

 خطة نفسها.ضرائب مستحقة الدفع من ال
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 اإليراد
 
 
 

هو إجمالي التدف  الوارد من المنافع اإلقتصادية أو إمكانية 
الخدمة خالل فترة التقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة إلى 
زيادة في صافي األصول/ حقو  الملكية بإستثناء الزيادات 

 المالكين.المتعلقة بمساهمات 

7/1 

 

نشاط أو مجموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة التي يكون من  الاطاع
المناسب تقديم التقارير عن معلوماتها المالية بشكل منفصل 

)ب( تقييم األداء الساب  للمنشأة في تحقي  أهدافها و )أ( لغرض
 .إتخاذ القرارات حول التوزيع المستقبلي للموارد
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السياسات 
 المحاسبية للاطاع

السياسات المحاسبية المعتمدة إلعداد وعرض البيانات المالية 
للمجموعة الموحدة أو المنشأة باإلضافة إلى تلك السياسات 

 المحاسبية المتعلقة بالتحديد بإعداد التقارير حول القطاعات.
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 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7219 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
نشطته أفي قطاع ما وظفها يالتشغيلية التي ول هي تلك األص الاطاع أصول

يمكن نسبتها مباشرة إلى القطاع أو تخصيصها التشغيلية، والتي 
 على أساس معقول. للقطاع

إذا تضمن إيراد القطاع إيراد فائدة أو أرباح أسهم، فإن أصوله 
  -تشمل ما يلي:

  ات أو ستثمار أو القروض أو اإلذات العالقة الذمم المدينة
 ؛ ا من األصول المولدة لإليراداترهغي

  ال تتضمن أصول القطاع ضريبة الدخل أو األصول
المقابلة لضريبة الدخل التي ُيعترف بها وفقا لمعايير 

ات دفع ضريبة الدخل أو ما إلتزامالمحاسبة التي تتناول 
 يعادلها. 

  ات التي تتم محاسبتها ستثمار اإلتتضمن أصول القطاع
لكية فقط إذا تم تضمين صافي بموجب طريقة حقو  الم

ات في إيرادات القطاع؛ ستثمار الفائض )العجز( من تلك اإل
 و

  حصة المشارك في المشروع تتضمن أصول القطاع
المشترك في األصول التشغيلية لمنشأة مسيطر عليها 
بشكل مشترك التي تتم محاسبتها بموجب التوحيد التناسبي 

 1قطاع العام وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في ال
 . "الحص  في المشاريع المشتركة"

 
يتم تحديد أصول القطاع بعد خصم المخصصات ذات العالقة 
التي يتم اإلبالغ عنها كمعادالت مباشرة في بيان المركز المالي 

 للمنشأة.
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مصروف 

 الاطاع
 ًينسبالذي  لقطاع معيناألنشطة التشغيلية الناتج من المصروف 

مغن المصروف الذي يمكن  ذو العالقةوالجزء  لهمباشرة 
، بما في ذلك المصروفات للقطاععلى أساس معقول  تخصيصه
عمالء خارجيين إلى  بتقديم السلع والخدماتالمتعلقة 

في األخرى  القطاعاتمع  بالمعامالتوالمصروفات المتعلقة 
 -المنشأة، وال تشمل مصاريف القطاع ما يلي:نفس 

لغك الفائغدة التغي يغتم تكبغدها علغى السغلف الفائغدة، بمغا فغي ذ (أ)
أو القغغغروض مغغغغن قطاعغغغغات أخغغغغرى، مغغغا لغغغغم تكغغغغن عمليغغغغات 

 القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛
ات أو الخسغغغغائر مغغغغن تسغغغغديد سغغغغتثمار الخسغغغغائر مغغغغن بيغغغغع اإل (ب)

الغغغديون، مغغغا لغغغم تكغغغن عمليغغغات القطغغغاع ذات طبيعغغغة ماليغغغة 
 بشكل رئيسي؛
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 قائمة المصطلحات

  7221 قائمة المصطلحات

 

 لذي ورد فيهالمكان ا التعريف المصطلح
 

 
 

حصغغغغة المنشغغغغأة فغغغغي صغغغغافي عجغغغغز أو خسغغغغائر الشغغغغركات  (ج) 
ات األخغغغغغرى سغغغغتثمار الزميلغغغغة أو المشغغغغاريع المشغغغغتركة أو اإل

 التي يتم محاسبتها بموجب طريقة حقو  الملكية؛

لضريبة الغدخل التغي  المقابلةضريبة الدخل أو المصاريف  (د)
بهغغغغا وفقغغغغًا لمعغغغغايير المحاسغغغغبة التغغغغي تتنغغغغاول  عتغغغغرافيغغغغتم اإل
 ؛ أو ات دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلهاإلتزام

المصغغغغغاريف اإلداريغغغغغة العامغغغغغة ومصغغغغغاريف اإلدارة الرئيسغغغغغغية (  ه     ) 
والمصاريف األخرى التي تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلغ  
بالمنشأة ككل. إال أنه يتم تكبد التكاليف في بعغض األحيغان 
علغغى مسغغتوى المنشغغأة نيابغغة عغغن قطغغاع معغغين. وتكغغون هغغذه 

لتكغغاليف مصغغاريف قطغغاع إذا ارتبطغغت باألنشغغطة التشغغغيلية ا
للقطغغغاع وكغغغان مغغغن الممكغغغن نسغغغبها مباشغغغرة إلغغغى القطغغغاع أو 

 تخصيصها له على أساس معقول. 
 

تتضمن مصاريف القطاع حصة المشارك في مشروع مشترك في 
مصغغغغاريف المنشغغغغغأة المسغغغغيطر عليهغغغغغا بشغغغغغكل مشغغغغترك والتغغغغغي يغغغغغتم 

سبي وفقغًا لمعيغار المحاسغبة الغدولي محاسبتها بموجب التوحيد التنا
 . ”"الحص  في المشاريع المشتركة 1في القطاع العام 

وفيما يخ  عمليات القطاع التي تكون ذات طبيعغة ماليغة بشغكل 
رئيسغي، يمكغن اإلبغالغ عغن إيغراد الفائغدة ومصغروف الفائغدة كمبلغغغ 

فقغغط إذا تغغم وذلغغك واحغغد ألغغغراض إعغغداد التقغغارير حغغول القطاعغغات 
تلك البنود في البيانغات الماليغة الموحغدة أو البيانغات الماليغة  تسوية

 للمنشأة. 

 

 

ات التشغيلية التي تنشأ من األنشطة التشغيلية لتزاماإل تلك هي ات الاطاعإلتزام
للقطاع والتي يمكن نسبتها بشكل مباشر للقطاع أو يمكن 

 للقطاع بشكل منطقي. تخصيصها
 

ف الفائدة، فإن إلتزامات إذا تضمنت مصروفات القطاع مصرو 
 القطاع تشمل اإللتزامات ذات العالقة التي تنطوي على فائدة. 

 

ات القطاع حصة المشارك في مشروع مشترك في إلتزاموتشمل 
ات المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم إلتزام

؛ 1م المحاسبة عليها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العا
 و
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ات لتزامات القطاع مصروف الضريبة أو اإلإلتزامال تشمل 
ة اإلعتراف بها وفقًا لمعايير المحاسبتم ي تيالمعادلة للضريبة ال

 التي تتناول إلتزامات دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلها

 



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات 7227 

 

 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح
   

مباشرة  ُينسبالذي و  للمنشأة اء المالياألدفي بيان  الموضحيراد إلا الاطاع إيراد
الذي يمكن  نشأةالم إيرادمن  ذو العالقة، والجزء لقطاع معين

تخصيصه بطريقة مناسبة إلى قطاع معين والناتج عن عمليات 
ال ، مع أطراف خارج المنشأة أو مع قطاعات أخرى داخل المنشأة

 -تتضمن إيرادات القطاع ما يلي:
اح األسهم، بما في ذلك الفائدة إيرادات الفائدة أو أرب (أ)

المكتسبة على السلف أو القروض لقطاعات أخرى، ما لم 
 تكن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛ أو

ات أو تسديد الديون ما لم كن ستثمار المكاسب من بيع اإل (ب)
 .عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي

 
شأة في صافي فائض )عجز( تتضمغن إيرادات القطغاع: حصغة المن

ات األخرى ستثمار الشركغات الزميلغة أو المشاريغع المشتركغة أو اإل
التي يتم محاسبتها بموجب طريقة حقو  الملكيغة فقط إذا تغغم شمغل 
تلك البنود في اإليرادات الموحدة أو إجمالي إيرادات المنشأة. كما 

شترك في تتضمغن إيرادات القطغاع حصة المشارك في مشروع م
إيرادات المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم محاسبتها 
بموجب التوحيد التناسبي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .1العام 
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بيانات مالية 
 منفصلة

أو مستثمر  المنشأة المسيطرة، تعرضهاتلك البيانات المالية التي 
بشكل  امسيطر عليه نشأةمأو مشارك في  ،زميلة شركةفي 

 حصةات على أساس الستثمار اإلمحاسبة فيها  يتممشترك، والتي 
المباشرة لصافي األصول/حقو  الملكية وليس على أساس النتائج 

 المستثمر بها. الجهاتالمبلغ عنها وصافي أصول 
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 قائمة المصطلحات

  7226 قائمة المصطلحات

 

المكان الذي ورد  التعريف المصطلح
 فيه

متياز تاديم إترتيب 
 الخدمات

 تيب ملزم بين المانح والمشّغل:هو تر 
يستخدم فيه المشّغل أصل امتياز تقديم الخدمات من أجل  (أ)

تقديم خدمات عامة بالنيابة عن المانح لفترة زمنية محددة؛ 
 و

يتم فيه تعويض المشّغل عن خدماته خالل مدة ترتيب  (ب)
 امتياز تقديم الخدمات.  

 

26/1 

أصل امتياز تاديم 
 الخدمات

لتقديم خدمات عامة في ترتيب امتياز تقديم هو أصل ُيستخدم 
 الخدمات:

 الذي يقدمه المشّغل بحيث: (أ)

يقوم المشّغل بإنشائه أو تطويره أو استمالكه من  (7)
 طرف ثالث؛ أو

 يكون أصل قائم لدى المشّغل؛ أو (6)

 الذي يقدمه المانح بحيث: (ب)

 يكون أصل قائم لدى المانح؛ أو  (7)

 المانح. يكون بمثابة تطوير على االصل القائم لدى  (6)

 

26/1 

منافع الموظفين 
 قصيرة األمد 

 تسويتهاستح  منافع اإلنهاء( التي ي منافع الموظفين )بإستثناء
شهرًا بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظف الخدمة  76خالل 

 ذات العالقة. 
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التأمير الهام 
)المتعل  بالحصص 

في المشاريع 
 المشتركة(

 

قرارات السياسة المالية والتشغيلية لنشاط صالحية المشاركة في 
معين، ولكنها ال تعني السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك 

 السياسات.

1/2 

التأمير الهام 
)المتعل  

باإلستممارات في 
 الشركات الزميلة(

 

صالحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للجهة 
السيطرة أو السيطرة المشتركة على  المستثمر بها، ولكنها ال تعني

 تلك السياسات.
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التأمير الهام 
)المتعل  بمعامالت 

األطراف ذات 
 العالقة(

صالحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية لمنشأة 
رة على تلك السياسات. ويمكن ممارسة غغغغما، ولكنها ال تعني السيط

عن طري  التمثيل في مجلس التأثير الهام بعدة طر ، عادة 
اإلدارة أو في هيئة إدارية مماثلة ولكن أيضا عن طري  المشاركة 

 امة بين غغغغغالت الهغغغغغغفي )أ( عملية اتخاذ القرارات، )ب( المعام

61/2 
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المنشآت ضمن منشأة اقتصادية، )ج( تبادل الموظفين اإلداريين،  
يمكن الحصول على التأثير )د( االعتماد على المعلومات الفنية. و 

الهام عن طريقة حصة ملكية أو بموجب تشريع معين أو اتفاقية 
ما. وفيما يخ  حصة الملكية، ُيفترض وجود التأثير الهام وفقا 

 .1للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

   
سعر الصرف 

 الفوري

 2/71 سعر الصرف عند التسليم العاجل.

   

المركب التي يقرها التشريع  جتماعيخطط غير برامج الضمان اإل خطط الدولة 
والتي تعمل كخطط أصحاب العمل المتعددين لكافة المنشآت في 

 المحددة في التشريع.  قتصاديةالفئات اإل

61/71 

   

البنود اإلشتراطية 
على األصول 

 المناولة

مة، أو إتفا  ملزم، هي بنود منصو  عليها في القوانين أو األنظ
مفروضة على إستخدام أصل منقول من قبل المنشآت التي تقع 

 خارج نطا  المنشأة المعدة للتقارير المالية.
 

62/1  

هي نصو  تفضيلية في قانون الضريبة تمنح بعض المكلفين  النفاات الضريبية
 إمتيازات غير متاحة لآلخرين.

62/1 

   
حدث خاضع 

 للضريبة

ذي تقرر الحكومة أو السلطة التشريعية أو هيئة هو الحدث ال
 أخرى خضوعه للضريبة.

62/1 

   
هي منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة مدفوعة أو  الضرائب

مستحقة الدفع بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وفقًا للقوانين 
و/أو األنظمة المشرعة لتزويد الحكومة باإليرادات. وال تتضمن 

رائب الغرامات أو العقوبات األخرى المفروضة إثر مخالفات الض
 القانون.

62/1 

   
نهاية منافع 
  الخدمة

 -تكون منافع الموظف مستحقة الدفع نتيجة:
إمغغغا لقغغغرار المنشغغغأة بإنهغغغاء عمغغغل موظغغغف قبغغغل تغغغاريخ التقاعغغغد  (أ)

 الطبيعي؛ أو 
لقغغغرار الموظغغغف بقبغغغول الزيغغغادة الطوعيغغغة فغغغي عغغغدد المغغغوظفين  (ب)

 ك المنافع.مقابل تل
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المكان الذي ورد  التعريف المصطلح
 فيه

التكااال ا المتيا االم المة ااكلة لاااكإ ملااااك ألااص اماات    ك أصاالاك  تكاليف المعاملة
مع اااك المحا االة ةظااك   مااال    ألتاايا  ك التصااكا للصااإ مااال   ك 

 (. 96[ الملحاااأ     الةعاااكم  تطل اااأ 92فااا  العطاااام العاااا   الااالكل 
المتيا االم  اا  التكلةااة التاا  لاا   كااا ل اات  تكلاال ا لااك لاا  تعاا   كالتكلةااة

 المةالم لامت    ك أصلاك  ك التصكا لاأللام المال ة. 

92/41 

   
م ااتعلل ة  ك ماالمات م ااتعلل ة  أقتصااال ة اا  تاالفعات كاكلم لمةاااف   التحويالت

 متكقعة ما المعام ت غ ك التلالل ة لا تثةاء الضكائب. 

92/7 

   
دات التمويل الغير إيرا

 مكتسبة
 - ك الةكأ ل ا:

 ف  ععل اإل جاك؛ ك   تثماكأجمال  اإل (  
 ف  ععل اإل جاك.  تثماكصاف  اإل (ب 

42/8 

   
القيمة المتبقية غير 

 المضمونة
ف  ةها ة الععل،  لألصإ المؤجك المعلكم ك ذل  الجيء ما الع مة 

ككا غ ك مؤكل  ك الت  تما قلإ المؤجك عه  تحع  ككا كالذي
 مضمكةة لكا طة طكا له ع قة لالمؤجك.

 

42/8 

 نتاجيالعمر ال 

 (للتأجير)
الةتكم المتلع ة المعلكم، مةذ للء ملم ععل اإل جاك، للكا التع ل لملم 
الععل، الت   تكق  م لها  ا ت تهل  المةالم المةاف  اإلقتصال ة 

مكاة ة الملمة الكامةة ف  األصإ.   كا 
 

42/8 

ينتاجالعمر ال   
ألصل غير مولد )

 (للنقد

 -ما:أ ك 
صإ ما قلإ األ أ تملا  م لهاالت   تكق   اليمة ة الةتكم (  

  ك المةالم؛

ا  علل كحلات اإلةتاج  ك الكحلات الماالهة الت   تكق   (ب 
 .ما األصإتحصإ عل ها المةالم 

94/41 

 
 

 نتاجيالعمر ال 
)للممتلكات والمصانع 

أو ألصل  والمعدات
 (غير ملموس

 -ما:أ ك 
صإ ما قلإ األ أ تملا  م لهاالت   تكق   اليمة ة الةتكم (ج 

  ك المةالم؛
ا  علل كحلات اإلةتاج  ك الكحلات الماالهة الت   تكق   (ل 

 .ما األصإتحصإ عل ها المةالم 

47/42 
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المكان الذي ورد  التعريف المصطلح
 فيه

القيمة المستخدمة 
 ص  يير مولد للقدأل

 15/51 ل. القيمة الحالية للخدمات المستقبلية المتوقعة والمتبقية لألص

   
المشارك في المشروع 

 المشترك
 8/6 طرف في مشروع مشترك وله سيطرة مشتركة على ذلك المشروع.

 
منافع الموظفين 

  األداءالمحفزة على 

 
 منافع الموظفين غير المشروطة بالتوظيف المستقبلي. 
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 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 6111  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 1054يناير  51قيد اإلصدار بتاريخ و  ستحقاقإلعلى أساس ا معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 أو بعد ذلك 1054يناير  5من  "أ": قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نافذة المفعول بدءا   الملحق

 
يتم إدراج تلك الفقرات. ومن المحبذ  فإنه وحيث يتضمن أحد تلك المعايير فقرات ال تكون نافذة المفعول بعد، كافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 4162يتضمن كتاب عام 

 التطبيق المبكر لتاريخ نفاذ الفقرات المعدلة. 
 

 . 4162يناير  6التي تبدأ في أو بعد هذا الجدول هو عبارة عن قائمة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المطبقة على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 
 

تاريخ  المعيار
 اإلصدار

تاريخ النفاذ 
االصلي في أو 

 بعد
 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

 6المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 
 "عرض البيانات المالية" )منقح(

     4112يناير  6 4111ديسمبر 

 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "بيانات التدفق النقدي"

      4116يوليو  6 4111مايو 

 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في التقديرات "السياسات المحاسبية، التغيرات 

 المحاسبية واألخطاء" )منقح(

  4112يناير  6 4111ديسمبر 
   

 

  



 اإلستحقاق وقيد اإلصدارمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 
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تاريخ  المعيار
 اإلصدار

تاريخ النفاذ 
االصلي في أو 

 بعد
 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

"آثار  2 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 التغيرات في أسعار الصرف األجنبي" )منقح(

     4161يناير  6 4112إبريل 

 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "االقتراض"تكاليف 

  4116يوليو  6 4111مايو 
   

 " 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " )منقح( البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

     4112يناير  6 4111ديسمبر 

 1 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ستثمارات في المنشآت الزميلة" )منقح( إل"ا

     4112يناير  6 4111ديسمبر 

 " 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " )منقح( الحصص في المشاريع المشتركة

     4112يناير  6 4111ديسمبر 

 " 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " يةمعامالت التبادلالاإليراد من 

     4114يوليو  6 4116يوليو 

 

  



 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 6112  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 تاريخ اإلصدار المعيار
تاريخ النفاذ 

االصلي في أو 
 بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

التقرير  " 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "المرتفع التضخمذات قتصاديات إلافي  المالي

     4114يوليو  6 4116يوليو 

"عقود  66معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 اإلنشاء" 

     4114يوليو  6 4116يوليو 

 64معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "المخزون" )منقح(

     4112يناير  6 4111ديسمبر 

"عقود  63معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 اإليجار" )منقح(

  4112 يناير 6 4111ديسمبر 
   

"األحداث  62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إعداد التقارير" )منقح(بعد تاريخ 

     4112يناير  6 4111ديسمبر 

"العقارات  61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ستثمارية"إلا

     4112يناير  6 4111ديسمبر 
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 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار          6119 

 

 تاريخ اإلصدار المعيار
 تاريخ النفاذ

االصلي في أو 
 بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

 61معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "الممتلكات والمصانع والمعدات"

  4112يناير  6 4111ديسمبر 
   

تقديم " 62معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "التقارير حول القطاعات

     4113يوليو  6 4114يونيو 

 69معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 لتزامات واألصول المحتملة"إلا "المخصصات، 

     4112يناير  6 4114أكتوبر 

 " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 األطراف ذات العالقة"عن  اإلفصاحات

     4112يناير  6 4114أكتوبر 

نخفاض إ" 46 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 غير المولدة للنقد"القيمة األصول 

     4111يناير  6 4112ديسمبر 

فصاح إل"ا 44معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 حول القطاع الحكومي العام"المالية عن المعلومات 

     4112يناير  6 4111ديسمبر 
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 6111  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 

 تاريخ اإلصدار المعيار
تاريخ النفاذ 

االصلي في أو 
 بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

"اإليراد  43معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 من المعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت(

     4112يونيو  31 4111ديسمبر 

"عرض  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 معلومات الموازنة في البيانات المالية"

     4119يناير  6 4111ديسمبر 

"منافع  45معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الموظفين"

  4166يناير  6 4112فبراير 
   

نخفاض إ" 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قيمة األصول المولدة للنقد"

  4119إبريل  6 4112فبراير 
   

     4166إبريل  6 4119ديسمبر  "الزراعة" 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 تاريخ اإلصدار المعيار
تاريخ النفاذ 

االصلي في أو 
 بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

"األدوات  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المالية: العرض"

     4163يناير  6 4161يناير 

"األدوات  49العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع
 عتراف والقياس"إلالمالية: ا

     4163يناير  6 4161يناير 

"األدوات  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 فصاحات"إلالمالية: ا

     4163يناير  6 4161يناير 

"األصول  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ملموسة" الغير 

  4161 إبريل 6 4161يناير 
   

 

  



 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 6114  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

 تاريخ اإلصدار المعيار
تاريخ النفاذ 

االصلي في أو 
 بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

"ترتيبات  34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المانح"تقديم الخدمات: متياز: اإل

  4162يناير  6 4166أكتوبر 
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 أو بعد ذلك 1054يناير  5"ب": قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام غير نافذة المفعول بعد في  الملحق
 معايير ال يوجد حاليا  و . 4165يناير  6قائمة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المطبقة على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد  هذه

 . بعد صادرة وغير نافذة المفعول دولية في القطاع العاممحاسبة 
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 6112  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس اإلستحقاق وقيد اإلصدار

  1054يناير  5نافذة المفعول في  التي لم تعد": قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ج" الجدول
 ألنه قد تم استبدالها و/أو سحبها. مطبقة التي لم تعد حاسبة الدولية في القطاع العام قائمة بمعايير الم هذا الجدول هو عبارة عن

 

 تاريخ اإلصدار المعيار
 األصلي تاريخ النفاذ

 في أو بعد
 عدم نفاذ المفعولسبب وتاريخ 

معيار المحاسبة الدولي 
 65في القطاع العام 

األدوات المالية: اإلفصاح "
 "والعرض

 4113يناير  6 4116 ديسمبر
 31-42 في القطاع العام ةالدوليالمحاسبة بمعايير  65الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة تم استبدال 

 . 4163يناير  6بدءا من الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 
  





  6161 خى األثائق للو  ملخص

 ملخص للوثائق األخرى
 

كما هو ملخص أعاله، ووثائق أخى  دىاسات  مجلس معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العامأصدىت 
الدولي للمحاسبين على الشبكة  حتحادوللحصول على نسخ من هذه الوثائق يىجى زياىة موقع اإل

www.ifac.org الدولي للمحاسبين حتحادبمكاحتب اإل حتصالأو اإل. 
 

 1سة الدرا
 تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية

 1991صادرة في مارس 
 

 -:إن نطاق الدىاسة هو النظى في
 كومية الىئيسية للحتقاىيى المالية؛حتقديم الحكومات الوطنية ووحداحتها الح 
 محتثالاألداء و ،الحتقاىيى المالية الحتي حتقدم المعلومات حول خطط الحكومة  .الحل للسلطات المناسبة ا 
 معلومات الحتي يححتاجها المسحتخدمون الىئيسيون للحتقاىيى المالية الحكومية، مع الحتأكيد بشكل ال

 و ؛ات المسحتخدمين الخاىجيينإححتياجىئيسي على 
  ات حتلك المعلومات.إححتياجأشكال حتقديم الحتقاىيى الحتي حتالؤم حتلبية 

 

جال السياسة والمدققين إن الدىاسة ذات أهمية خاصة للمسؤولين الماليين الكباى في الحكومة وى 
الحتشىيعين واألشخاص اآلخىين الذين يسحتخدمون الحتقاىيى المالية، ألنها حتحتناول األسس الىئيسية لحتقديم 

 الحتقاىيى المالية الحكومية.
 

ححتياجحتمَّ إعداد ملخصات مقاىنة للمسحتخدمين و  حول من هم  ا  إحتفاقهنالك  بأناحتهم وأهدافهم، وهي حتوضح ا 
 .لذلك أهداف حتقديم الحتقاىيى المالية وحتبعا  احتهم إححتياجي المسحتخدمون وما ه

 
ححتياجمن المسحتخدمين و  حتطوى الدىاسة حتقدما منطقيا   ات المسحتخدمين إلى أهداف حتقديم الحتقاىيى المالية ا 

البيئة الحكومية وحدود حتقديم الحتقاىيى  إسحتكشافالحكومية، وحتقدم إطاىا  آخى لمناقشة األهداف من خالل 
 .المالية

 
من الحتوصية بنموذج واحد مفضل لحتقديم الحتقاىيى  وبدل  حتناقش الدىاسة بعد ذلك حتقديم الحتقاىيى المالية، 

المالية حتبين الدىاسة نطاق األسس المححتملة للمحاسبة ومخحتلف نماذج حتقديم الحتقاىيى )أنواع الحتقاىيى(. 
قاىيى المالية. حتبين الدىاسة بأنه وبعد ذلك حتوضح نقاط قوحتها وضعفها بالنسبة لحتلبية أهداف حتقديم الحت

من العىوض المنفىدة للمبالغ النقدية المسحتلمة والمدفوعة إلى الحتقاىيى المالية الملخصة الحتي  نحتقالباإل
 ن أهداف حتقديم الحتقاىيى المالية. يحتم حتحقيق مزيد م فإنهية قحتصادحتبين إجمالي المواىد اإل

 
حتقديم معلومات أكثى اكحتمال وأفضل  فإنلمسحتخدمين ات اإححتياجوبما أن حتلك األهداف مشحتقة من 

 ات.ححتياجسحتحقق بشكل أفضل حتلك اإل
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بسياسات الحكومة الخاصة بحتقديم  أثىحتقديم الحكومات الوطنية للحتقاىيى المالية يحت بأنحتعحتىف الدىاسة 
 .الحتقاىيى المالية والمماىسات الواىدة في أحكام الحتشىيع والحتوجيهات القانونية

 
 2سة الدرا

 عناصر البيانات المالية للحكومات الوطنية 
 1991صادرة في يوليو 

 

حتحتناول هذه الدىاسة العناصى )أنواع أو أصناف المعلومات المالية( الحتي سيحتم اإلبالغ عنها في البيانات 
المالية المعدة بموجب األسس المخحتلفة للمحاسبة الحتي يمكن للحكومات الوطنية ووحداحتها الىئيسية 

ها والطىيقة الحتي يمكن فيها حتحديد هذه العناصى. حتحتناول الدىاسة كذلك دللت حتقديم الحتقاىيى حتخدامإس
حول عناصى معينة أو مجموعات فىعية لها للىسائل المبلغة من خالل البيانات المالية وحتحقيق األهداف 

 .6المحددة في الدىاسة 
 

في  كاملة للنماذج المحاسبية الموظفة حاليا  حتهدف الدىاسة إلى المساعدة في حتطويى اإلمكانية ال
ات الفىدية إليصال المعلومات المالية إلى المسحتخدمين، ويعحتبى ذلك مفيدا  ألغىاض خحتصاصاإل

 المسؤولية وصنع القىاى.
 

من  أنهحتىكز الدىاسة على اإلبالغ عن العناصى في البيانات المالية المعدة للحكومات الوطنية، على 
نواحي حتسليم البضائع والخدمات وحتحقيق أهداف الحكومة سيحتم بأفضل شكل من خالل  المعحتىف به أن

بيان المىكز  بإسحتثناءعىض المعلومات المالية وغيى المالية في اإليضاحات أو الجداول أو البيانات 
 .األداء المالي في الحتقىيى الماليالمالي أو بيان 

 

 1الدراسة 
 القطاع العام  منظور -للسلطات متثا التدقيق لإل

 1991صادرة في أكتوبر 
 

في القطاع العام، والحتي في العديد من البلدان حتخضع  محتثالحتحتناول هذه الدىاسة نواحي الحتدقيق لإل
عن القطاع الخاص. في النظام الديمقىاطي للحكومة حتعحتبى المسؤولية أمام  لحتكليفات وأهداف مخحتلفة جدا  

ين أنها جانب مهيمن إلداىة منشأة قطاع عام، وعادة يحتم حتأسيس الجمهوى وبشكل خاص لممثليها المعين
منشآت القطاع العام من خالل الحتشىيع، وحتخضع عملياحتها لمخحتلف الصالحيات المسحتمدة من الحتشىيع. 

ألحكام القوانين المناسبة واألنظمة والسلطات  وفقا  عن الحتشغيل  مسئولةإن إداىة منشآت القطاع العام 
كمها، وبما أن الحتشىيع والسلطات األخى  هي الوسائل الىئيسية الحتي من خاللها يحتحكم األخى  الحتي حتح

نفاق المال من قبل القطاع العام،  للسلطات المناسبة  محتثاللذلك يعحتبى الحتدقيق لإل فإنهالمشىعون بجمع وا 
آت القطاع عادة جزء هام ومكمٍل للحتكليف بالحتدقيق أو شىوط العملية ألغلب عمليات حتدقيق منش أنه

العام، وبسبب حتنوع السلطات يمكن أن حتكون أحكامها محتضاىبة مع بعضها البعض، كما يمكن أن 
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حتخضع لحتفسيىات مخحتلفة، وكذلك يمكن أن ل حتمحتثل السلطات الفىعية للحتعليمات أو الحدود الحتي ينص 
وهو ذو  كبيىا   مهنيا   ما  للسلطة في القطاع العام حك محتثالعليها الحتشىيع، ونحتيجة لذلك يحتطلب حتقييم اإل

 أهمية خاصة.
 

 1الدراسة 
 منظور القطاع العام  –عم  مدققين آخرين  إستخدام

 1991صادرة في أكتوبر 
 

عمل مدققين آخىين، بما في ذلك كل من المدققين الخاىجيين والداخليين  إسحتخدامحتحتناول هذه الدىاسة 
، وحتبحث هذه الدىاسة في األموى الحتي محتثالي واإلاآلخىين في عمليات الحتدقيق الخاصة بالحتصديق المال

  الخاص في القطاع عمل مدقق آخى، وحتوفى منظوىا   إسحتخدامعند  عحتباىيجب على المدقق أخذها في اإل
" النظى في عمل  166" ومعياى الحتدقيق الدولي عمل مدقق آخى إسحتخدام" 166لمعياى الحتدقيق الدولي 

 .الحتدقيق الداخلي"
 

ة في المبادئ المنصوص عليها في معاييى الحتدقيق الدولية المشاى إليها أعاله، وحتبين حتنظى الدىاس
إمكانية حتطبيقها على القطاع العام، وكذلك حتناقش بعض المواضيع المعينة الحتي حتظهى في القطاع العام 

 عمل مدقق آخى. إن النواحي الحتي نوقشت والحتي حتسحتحق عناية إسحتخدامعندما يفكى مدقق ىئيسي ب
الذاحتي للمسحتويات الحكومية المخحتلفة والحتفويضات المخحتلفة لمؤسسات الحتدقيق  سحتقاللخاصة هي اإل

 عمل مدققين آخىين في إطاى دولي. إسحتخدامالعليا والمشاكل المعينة الحتي حتحيط ب
 

 5الدراسة 
 بها عترافتعريف األصو  واإل

 1995صدرت في أغسطس 
 

ء حول ما إذا كان يجب قياس األصول المحددة واإلبالغ عنها في حتحدد هذه الدىاسة وحتبين مخحتلف اآلىا
 -:القطاع العام ومحتى وكيف يجب أن يحتم ذلك، وحتنظى الدىاسة وحتفحص ما يلي

 بها؛ عحتىافحتعىيف األصول واإل 
 ؛ وبها عحتىافاألسس المخحتلفة للمحاسبة على حتعىيف األصول واإل أثى 
 المواضيع المىحتبطة بأنواع معينة من األصول . 
 

الطلب على الخدمات الحكومية قد ازداد، وهذا النمو في الطلب يعني منافسة محتزايدة  بأنحتعحتىف الدىاسة 
هحتمام المجحتمع في األعمال الحكومية، ت و حتصالعلى الخدمات الحكومية حتحفزها المعاييى الحتعليمية واإل ا 

اعلية، ويمكن إظهاى المسؤولية الحكومات واقعة حتحت ضغط إلداىة أصولها بكفاءة وف فإنلذلك  وحتبعا  
عن كفاءة وفاعلية إداىة أصول القطاع العام من خالل حتقديم حتقاىيى مالية أفضل، وحتقديم حتقاىيى أفضل 

قىاىات  إحتخاذلفهم الجمهوى وصانعي القىاى المنحتخبين واإلداىة، وهذا بدوىه يدعم عملية  يوفى أساسا  
 وحتوزيع األصول أفضل.
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 6الدراسة 
 اتلتاامقديم التقارير حو  اإل محاسبة وت

 1995صدرت في أغسطس 
 

بها، فهي حتحدد وحتدىس وحتبحث  عحتىافات واإللحتزامحتقدم هذه الدىاسة منظوى القطاع العام لحتعىيف اإل
 -:اآلىاء حول

 ات؛لحتزامحتعىيف وحتصنيف اإل 

 ات وحتقديم الحتقاىيى حولها؛ و لحتزاماألسس المخحتلفة للمحاسبة على محاسبة اإل أثى 

 واضيع المىحتبطة بأنواع معينة من األصول.الم 
 

ات معينة وحتقديم الحتقاىيى حولها إلحتزامحتبين الدىاسة مخحتلف اآلىاء الموجودة حول ما إذا كان يجب قياس 
ومحتى وكيف يجب أن يحتم ذلك، ومن الناحية الحتاىيخية ىكزت الحكومات على ديونها غيى المسددة 

ية، قحتصادحكومة، وبشكل خاص عند وضع أو حتقييم السياسة اإلات أو مديونية اللحتزامكقياس ىئيسي إل
ات أخى  ل حتقوم الحكومات في إلحتزامعنها  ينشأات وواجبات محتنوعة إلحتزامعلى أن الحكومات حتحتحمل 

ات لحتزامات الحكومية والحتعىض إللحتزامالمعلومات حول كافة اإل فإنأحيان كثيىة باإلبالغ عنها، ومع ذلك 
على المعلومات  ا  وي إذا أىادت الحكومات أن حتديى حتدفقاحتها النقدية وحتحتخذ قىاىات بناءحي ىمححتملة هي أم

ات مشابهة لما لمنشآت إلحتزامبشان حتمويل خدمات مسحتقبلية وحتوزيع المواىد، وبينما لد  الحكومات 
ة المحددة يجحتماعات المحتكىىة بموجب البىامج اإللحتزامات مححتملة أخى  مثل اإلإلحتزاملديها  فإناألعمال 

ات والحالت لحتزامات واإللحتزاموالضمانات والحتعهدات الحتي يعلنها السياسيون. حتميز الدىاسة بين اإل
 الطاىئة.

 

 7الدراسة 
 األعما  الحكومية للتقارير حو  األداء  مؤسساتتقديم 

 1996صدرت في يناير 
 

ات هؤلء المسحتخدمين وحتلخص ححتياجإحتحدد هذه الدىاسة المسحتخدمين الىئيسيين لمعلومات األداء وحتحتناول 
هذه الدىاسة حتهحتم بشكل ىئيسي  فإنات، وبذلك ححتياجأشكال الحتقاىيى الحتي يمكن أن حتحتوفى لحتلبية هذه اإل

بحتوفيى المعلومات حول أداء المنشاة )حتغطي كال من النواحي المالية وغيى المالية لألداء(، باإلضافة إلى 
 مالية في إطاى البيانات المالية ذات الغىض العام.المعلومات المقدمة في البيانات ال

 

كافية لبيان األداء العام  دائما  حتنشا الحاجة لهذه الدىاسة من حقيقة أن المعاييى المالية لوحدها ليست 
لمنظمة معينة، ومن الممكن أن حتخحتلف هيئات القطاع العام عن منشآت القطاع الخاص من حيث 

األعمال الحكومية أن حتعمل على نحو  مؤسساتيطلب عادة من  أنهن أهدافها وحتمويلها، وبالىغم م
الجمع بين حقيقة أنها  فإنحتجاىي وعادة حتأخذ الشكل القانوني نفسه كمنشآت أعمال القطاع الخاص، 

ي واإلطاى السياسي الذي حتعمل فيه يعني أن مسحتخدم الحتقاىيى المالية يمكنه إححتكاى ما حتحتمحتع بمىكز  كثيىا  
 فإنشكل أقل على مقاييس األداء مثل العائد على ىأس المال المسحتخدم، ونحتيجة لذلك ب عحتماداإل
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الحكومات والمشىعين ودافعي  –األعمال الحكومية مؤسساتالمجموعات الحتي لها حصة في أداء 
على المعلومات الخاصة بكفاءة  ا  أحكام بناء إحتخاذقد يجدوا صعوبة في  –الضىائب والمسحتهلكين 

 األعمال الحكومية. سساتمؤ وفاعلية 
 

حتكون  أناألعمال الحكومية أن حتقدم الخدمات في الحالت الحتي حتكون فيها قىيبة من  مؤسساتل يمكن ل
الموضوع هو كيفية  فإنكفاءة وفاعلية السوق، ولذلك  إخحتباىحتطبيق  دائما  حتنافسية، وهكذا ل يمكن  سوقا  

حكام حول الكفاءة والفاعلية. حتحتناول هذه الدىاسة كيف األ إحتخاذصياغة مقاييس األداء الحتي سحتمكن من 
يمكن حتحديد هذه المقاييس وكيف يمكن حتقديم الحتقاىيى بأفضل شكل إلى أولئك المهحتمين بأداء منشاة 

 األعمال الحكومية حول أداء المنشاة بالنسبة لهذه المقاييس.
 

 8الدراسة 
 المنشأة الحكومية المقدمة للتقارير المالية

 1996في يوليو صدرت 
 

حتحتناول هذه الدىاسة دللت الطىق المخحتلفة لحتعىيف المنشاة الحكومية المقدمة للحتقاىيى المالية واألساليب 
 .المخحتلفة لوضع الحتقاىيى المالية الحكومية لحتحقيق أهداف الحتقاىيى المالية

 
صدىت في ماىس ، الحتي الية""حتقديم الحكومات الوطنية للحتقاىيى الم -6أن هذه الدىاسة مىافقة للدىاسة 

. حتعحتمد 6111، الحتي صدىت في يوليو عناصى البيان المالي للحكومات الوطنية"" 2. وللدىاسة 6116
نسجامعلى المناقشات والحتعىيفات من الدىاسحتين األولى والثانية، و  1الدىاسة   فإنمع هاحتين الدىاسحتين  ا  ا 

كومات الوطنية للحتقاىيى المالية، على أن األموى الحتي الحتىكيز الىئيسي لهذه الدىاسة هو حول حتقديم الح
حتحتناولها يمكن أن حتكون قابلة للحتطبيق بنفس المقداى على المسحتويات األخى  للحكومات )حكومات الولية 

 واألقاليم والحكومة المحلية(.
 

مكانية مقاىنة يؤمل أن حتؤدي هذه الدىاسة إلى حتحسينات في حتقديم الحتقاىيى المالية من قبل الحكومات إ
 ات. خحتصاصاكبى للحتقاىيى المالية ضمن وبين اإل

 

  9الدراسة 
 بها عترافتعريف اإليرادات واإل
 1996صدرت في ديسمبر 

 
باإليىادات في البيانات  عحتىافحتفحص هذه الدىاسة المفاهيم والمبادئ والمواضيع المىحتبطة بالحتعىيفات واإل

نية ومنشآت القطاع العام األخى  غيى الحتجاىية،  وعلى وجه المالية ذات الغىض العام للحكومات الوط
الحتحديد حتحدد وحتناقش هذه الدىاسة حتعىيف وحتصنيف اإليىادات والمواضيع ذات األنواع المعينة من اإليىاد 

 بها. عحتىافاألسس المحاسبية المخحتلفة على حتعىيف اإليىادات واإل أثىو 
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اعدة المسحتخدمين في حتقييم الوضع المالي وأداء الحكومات، حتعد المعلومات حول اإليىادات مهمة في مس
ومقاىنة اإليىادات مع المصاىيف حتساعد المسحتخدمين في حتقييم حقوق الملكية بين الفحتىات )أي فيما إذا 

 كانت اإليىادات الحالية كافية لحتغطية حتكاليف البىامج والخدمات المقدمة في الفحتىة الحالية(.
 

" الحتي صدىت في ماىس حتقديم الحكومات الوطنية للحتقاىيى المالية"  6محتداد للداىسة أن هذه الدىاسة هي ا
، كما 6111" الحتي صدىت في يوليو عناصى البيان المالي للحكومات الوطنية" -2، وللدىاسة 6116

"،  اتلحتزامالمحاسبة واإلبالغ عن اإل" 1"، والدىاسة بها عحتىاف"حتعىيف األصول واإل 5أنها مىافقة للدىاسة 
 بها". عحتىافحتعىيف المصىوفات /النفقات واإل " 66والدىاسة 

 
أن الحتىكيز الىئيسي لهذه الدىاسة هو على البيانات المالية المعدة للحكومات الوطنية وللمنشآت والوحدات 

يمكن أن حتكون المسائل الحتي  أنهلحتقديم البضائع والخدمات وحتحقيق أهداف الحكومة، على  حتنشئهاالحتي 
ولها قابلة للحتطبيق على نحو مساٍو لمسحتويات أخى  من الحكومات )الدولة والمقاطعة والحكومات حتحتنا

 المحلية(.
 

 11الدراسة 
 بها عترافالنفقـات واإل تعريف المصروفات/
 1996صدرت في ديسمبر 

 
بيانات النفقات في ال حتفحص هذه الدىاسة المفاهيم والمبادئ والمواضيع المىحتبطة بمعاملة المصىوفات/
 .المالية ذات الغىض العام للحكومات ومنشآت القطاع العام األخى  غيى الحتجاىية

 
أن الحكومات واقعة حتحت ضغط محتزايد ليس فقط من اجل أن حتديى أموالها بفاعلية، ولكن لحتبين أن 

الحكومات بحاجة إلى معلومات كاملة حول  فإنإداىحتها كانت ذات فاعلية أيضا، ولحتحقيق ذلك 
 واسحتمىاىية بىامجها ومىونحتها. إيىاداحتهانفقاحتها من اجل أن حتقيم محتطلبات  فاحتها/مصىو 

 
 6116"حتقديم الحكومات الوطنية للحتقاىيى المالية" الصادىة في ماىس  6حتوسع هذه الدىاسة من الدىاسة 

مىافقة ، كما أنها 6111عناصى البيانات المالية للحكومات الوطنية" الصادىة في يوليو " 2والدىاسة 
" محاسبة األصول وحتقديم الحتقاىيى حولها "،  1بها " وللدىاسة  عحتىاف" حتعىيف األصول واإل 5للدىاسة 
 ." بها عحتىاف" حتعىيف اإليىادات واإل 1والدىاسة 

 
أن الحتىكيز الىئيسي لهذه الدىاسة هو على البيانات المالية المعدة للحكومات الوطنية وللمنشآت والوحدات 

لحتقديم البضائع والخدمات وحتحقيق األهداف الحكومية، على أن المسائل الحتي حتحتناولها يمكن  حتنشئهاالحتي 
أن حتكون قابلة للحتطبيق بنفس المقداى على المسحتويات األخى  للحكومات )حكومة الولية والمقاطعة 

 والحكومة المحلية(.
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 11الدراسة 
 تقديم التقارير المالية الحكومية

 2111صدرت في مايو 
 

حتهدف هذه الدىاسة إلى مساعدة الحكومات في كافة المسحتويات في حتحديد المواضيع المىحتبطة بحتقديم 
 فإنالحتقاىيى المالية، وعلى الىغم من أن بعض األجزاء من الدىاسة قد حتحتعلق بالحكومات الوطنية فقط، 

 األجزاء األخى  قابلة للحتطبيق على كافة المسحتويات الحكومية.
 

واألساس النقدي، حتقدم أمثلة  سحتحقاقحتححتوي الدىاسة على بيان مفصل لكل من المحاسبة على أساس اإل
على البيانات المالية الفعلية المعدة بموجب كل أساس، وحتوضح الوثيقة المماىسة العامة ضمن كل أساس 

حتىغب بحتغييى ات ضمن حتلك األسس. سحتحتمكن الحكومات الحتي خحتالفمحاسبي كما حتقدم أمثلة على اإل
هذه الوثيقة كمصدى معلومات حول األساس  إسحتخدامأساسها المحاسبي أو حتعديل سياساحتها المحاسبية من 

المحاسبي بما في ذلك مواضيع السياسة المحاسبية المىحتبطة بذلك األساس وشكل البيانات المالية المعدة 
ييى أساسها المحاسبي وفي النهاية بموجب ذلك األساس، ويمكن أن يساعد هذا األمى الحكومات في حتغ

 المساهمة في إمكانية مقاىنة اكبى ضمن وبين البيانات المالية للحكومات.
 

 12الدراسة 
 منظورات محاسبـة التكاليف للحكومات

 2111صدرت في سبتمبـر 
 

ودهم الماليين الحكوميين والمحاسبين الحكوميين اآلخىين في جه المسئولينحتهدف هذه الدىاسة لمساعدة 
لحتطويى وحتطبيق محاسبة الحتكاليف، فهي حتقدم المنظوىات الحكومية لمحاسبة الحتكاليف غيى المحتوفىة في 

 -لموضوع محاسبة الحتكاليف و حتحتضمن الدىاسة ما يلي: محتعمقا   مكان آخى، ولكنها ليست شىحا  
 مكانيات النمسحتخداموصف لمد  اإل  .و المسحتقبليات الحكومية لمحاسبة الحتكاليف والنمو الحديث وا 
 .شىوحات لمفاهيم الحتكلفة المحتعلقة باألهداف اإلداىية المخحتلفة 

  مناقشات للمواضيع الخاصة بمعاييى المحاسبة حيث يمكن أن يؤثى القىاى على القيم المسحتخدمة
 في مماىسة محاسبة الحتكاليف.

 فأوصاف لكيفية حتطبيق المفاهيم والعمليات في حتصميم وحتنفيذ نظام محاسبة حتكالي. 

 .حتناقش مواضيع ىئيسية ذات أهمية لإلداىة العليا 
 

للحكومات حول هذا  إن هذه الدىاسة مصممة للمساعدة في ملء الفىاغ من خالل حتقديم مادة مىجعية
 .الموضوع الهام
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 11الدارسة 
 : منظور هيئة حاكمةالرقابة في القطاع العام

 2111صدرت في يوليو 
 

ة وحتطبيقها على منشآت القطاع العام، وحتححتاج مماىسات اإلداىة إلى أن حتلخص هذه الدىاسة مبادئ الىقاب
ات الحتي حتداى ضمنها، وبينما خحتصاصألوضاع منشآت القطاع العام الفىدية واإل وفقا  يحتم حتصميمها 

سيكون من الضىوىي للهيئة الحاكمة أن حتىاجع وحتعدل  فإنهحتحتطوى وحتحتغيى المنشآت بمىوى الزمن، 
لىقابية على أساس مسحتمى. حتهدف هذه الدىاسة إلى حتقديم المشوىة من خالل حتحديد مماىسات الحكومة ا

المبادئ والحتوصيات العامة الخاصة بإداىة منشآت القطاع العام في بعض النواحي الىئيسية المعينة، 
وغىض هذه الدىاسة النظى في إطاى مالئم من منظوى الهيئة الحاكمة للمساعدة في ضمان حتوازن مالئم 

ن حىية اإلداىة والمسؤولية والمصالح المشىوعة لمخحتلف أصحاب المصالح. حتحدد الدىاسة المبادئ بي
والحتوصيات العامة فيما يحتعلق بالىقابة على منشآت القطاع العام وذلك بهدف حتقديم اإلىشاد لمساعدة هذه 

أكثى فاعلية وكفاءة المنشآت في حتطويى أو مىاجعة مماىسات إداىحتها بطىيقة حتمكنها من العمل بأسلوب 
 شفافية.

 
 

 11الدراسة 
 ستحقاق المحاسبي: إرشادات للحكومات والمنشآت الحكومية إلالتحو  إلى أساس ا
، النسخة الثالثة صادرة 2111، النسخة الثانية صادرة في ديسمبر 2112صادرة في ابري  

 2111في يناير 
ملية حتبني، أو دىاسة حتبني، معاييى المحاسبة حتهدف هذه الدىاسة إلى مساعدة منشآت القطاع العام في ع

الدولية في القطاع العام. وحتهدف هذه الدىاسة بشكل ىئيسي إلى مساعدة منشآت القطاع العام على 
الحتحول من األساس النقدي إلى أساس السحتحقاق لكنها قد حتكون مفيدة أيضا  للمنشآت الحتي حتعد حتقاىيىها 

حتبني معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العام أو المنشآت الحتي  حاليا  وفق أساس السحتحقاق وحتدىس
حتمحتثل لمحتطلبات إعداد الحتقاىيى المالية في معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق األساس النقدي 

" وحتفصح عن معلومات معينة بشأن أساس إعداد الحتقاىيى المالية بموجب األساس النقدي المحاسبي"
 ق. السحتحقا

 
 2666ينايى  16حتشمل الدىاسة مناقشة لجميع معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادىة في 

ومواضيع معينة ل حتحتناولها معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العام الحالية أو مسودات العىض. 
اع العام الحالية أو مسودات وحيث حتناقش الدىاسة مواضيع ل حتحتناولها معاييى المحاسبة الدولية في القط

العىض، حُتسحتخدم محتطلبات البيانات المحاسبية الىسمية األخى  مثل المعاييى الدولية إلعداد الحتقاىيى 
المالية لحتوضيح قضايا الحتطبيق العملية المىحتبطة بحتلك المواضيع. وحتُنشى المعاييى الدولية إلعداد الحتقاىيى 

ة الدولية. وحتسحتند معظم معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العام المالية من قبل مجلس معاييى المحاسب
وفق أساس السحتحقاق إلى المعاييى الدولية إلعداد الحتقاىيى المالية إلى الحد الذي يالءم القطاع العام. 
ع ول يعكس اسحتخدام المعاييى الدولية إلعداد الحتقاىيى المالية أو المعاييى األخى  لحتوضيح هذه المواضي
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بالضىوىة آىاء مجلس معاييى المحاسبة الدولية في القطاع العام بخصوص أي قضية. ول حتعحتبى الدىاسة 
 بأنها دليل محاسبي كما أنها ل حتحاول وضع مماىسات أو معاييى محاسبية ىسمية. 

 
 1ورقة خاصة 

 في الحكومة: تجربة نيوالندا ستحقاقتطبيق محاسبة اإل
 1991 أكتوبرصادرة في 

 

القطاع العام في نيوزلندا حتجىبة إصالح كبيىة في أواخى الثمانينات وأوائل الحتسعينات. وقد أد  هذا  شهد
بقواعد مفصلة ومقيدة وحدود الموازنة  لحتزاماإلصالح إلى حتغييى إداىة القطاع العام من نظام يعحتمد على اإل

ح لهذه اإلصالحات جهدا  كبيىا  على النقدية إلى نظام يسحتند إلى األداء والمساءلة. حتطلب الحتطبيق الناج
المسحتويين اإلسحتىاحتيجي والحتشغيلي وأد  إلى حتغييىات جذىية وشاملة في إداىة عمليات القطاع العام 
وكذلك النحتائج المالية لحتلك العمليات. وحُتظهى حتجىبة نيوزلندا أن ذلك الحتغيى ليس ممكنا  فقط بل قد يكون 

 ناجحا  جدا . 
 

لى حتحىك )وكان الحتعبيى العامي هو الهجىة( الدوائى الحكومية النيوزلندية من المحاسبة حتىكز هذه الوىقة ع
، باإلضافة إلى حتىكيزها على مشىوع إعداد سحتحقاقاألساس النقد إلى المحاسبة على أساس اإل إسحتخدامب

اإلداىة الىئيسية  المجموعة األولى من البيانات المالية للحكومة النيوزلندية. كما حتحاول الوىقة شىح قضايا
بشكل كامل في حكومة وطنية ما. وُكحتبت هذه الوىقة من وجهة نظى  سحتحقاقفي حتطبيق محاسبة اإل

 خزينة الدولة الحتي لعبت دوىا  محوىيا  في عملية الحتغييى. 
 

 2ورقة خاصة 
 تدقيق البيانات المالية للحكومة بجميع مؤسساتها: تجربة نيوالندا

  1991 أكتوبرصادرة في 
 

حتصف هذه الوىقة الدوى الذي قام به مكحتب الحتدقيق في وضع البيانات المالية لشىكة كىاون. وبعد 
يحتم حتحليل دوى مكحتب الحتدقيق فيما يحتعلق بخصائص الحتدقيق  ،حتوضيح دوى مكحتب الحتدقيق في نيوزلندا

حة وعادلة في ية والمعاييى )خصوصا  المماىسات المحاسبية لحتقديم نظىة صحيسحتقاللاألساسية مثل اإل
غياب معاييى المحاسبة ذات الصلة( واألدلة. وحتناقش هذه الوىقة لحقا  عمليات الحتدقيق واإلداىة المحتعلقة 

بما في ذلك الحتخطيط وحتحديد مسحتويات األهمية ومىاقبة المشاىيع  – بحتدقيق البيانات المالية لشىكة كىاون
عداد الحتقاىيى. وحتخحتحتم الوىقة بإعطاء   دىوس لبلدان أخى .والحتدىيب وا 
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 1ورقة خاصة 
 ستحقاقوجهات نظر حو  محاسبة اإل

  1996صادرة في 
الحتي  سحتحقاقحتهدف هذه الوىقة إلى إطالع القىاء على مجموعة من وجهات النظى حول محاسبة اإل

أبداها عدد من المساهمين الذين يملكون خبىة في حتطبيق هذا اإلصالح المحاسبي أو الذين لحظوا حتقدم 
 هذا اإلصالح.

 

من خالل مشاىكة وجهات النظى الحتي أبداها أولئك الذين شاىكوا في  أنهالقطاع العام  مجلس يعحتقد
قد حتحتاح الفىصة لآلخىين للحصول  فإنهألغىاض صنع القىاى،  سحتحقاقمعلومات محاسبة اإل إسحتخدام

ة لحكوماحتهم ومنشآت القطاع على أفكاى محتبصىة حول قيمة هذا الشكل من أشكال إعداد الحتقاىيى المالي
 العام األخى . 

 

القطاع العام في الحصول على وجهات نظى مجموعة كبيىة من األشخاص ذوي خلفيات  مجلسشىع 
أيضا الحتىكيز على األشخاص الذين يملكون خبىة في مجال حتغييى  المجلسمهنية واسعة. كما بدأ 

قحتصاديون و معطيات المعلومات. وساهم في إعداد هذه الوىقة سياس داىيون ا  يون وأكاديميون وا 
 ومحاسبون.

 

 1ورقة خاصة 
 تفويض الخدمات العامة في فرنسا: طريقة مبتكرة في اإلدارة العامة: الخدمة العامة المفوضة

    2111 سبتمبرصادرة في 
يمكن حتقديم الخدمات الحكومية بطىق عدة، حيث يحتم عادة حتقديمها بشكل مباشى من قبل الوكالت 

كومية. وفي بعض الحالت يمكن الحتعاقد مع منشآت القطاع الخاص لحتقديم الخدمات العامة بموجب الح
 شىوط محتفق عليها. 

 

حيث حتحدث مثل هذه الحتفويضات على مسحتو  السلطة  ،الخدمات العامة "مفوضة" بأنويمكن القول 
داىة الفضالت والحتدفئة.  وحتخضع هذه الحتفويضات إلى المحلية في مجالت محتنوعة مثل حتوزيع المياه وا 

قواعد خاصة وهي حتىحتيبات حتعاقدية حتوازن بين مصالح السلطة المفوضة والمؤسسة الخاصة المسؤولة عن 
حتقديم الخدمات. هناك أمثلة على الحتىحتيبات الحتعاونية من هذا النوع في بلدان أخى  )أسحتىاليا وكندا 

المحدد الذي صمم في فىنسا إلداىة العالقة بين ونيوزلندا مثال (. وحتبين هذه الوىقة الخاصة اإلطاى 
 األطىاف وضمان مسحتو  مالئم من المعلومات والمسائلة.

 

 5ورقة خاصة 
 محاسبة الموارد: إطار وضع معايير المحاسبة في القطاع الحكومي المركاي في المملكة المتحدة

 2112 يونيوصادرة في 
 ،هائلة. لذلك سحتحقاقذين يعزمون الحتحول إلى أساس اإليمكن أن حتكون الحتحديات الحتي يواجهها أولئك ال

سيكون من المفيد أن حتعىف السلطات شيئا  عن القضايا المحتوقعة وغيى المحتوقعة الحتي حتنشأ في السلطات 
 وكيف حتم الحتعامل مع حتلك القضايا. سحتحقاقالحتي حتحتبنى المحاسبة على أساس اإل
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في إعداد الموازنات  سحتحقاقحتي قىىت الحتحول إلى أساس اإلحتدىس هذه الوىقة حتجاىب المملكة المحتحدة ال
. وحتسلط الضوء على بعض البىاهين الىئيسية الحتي حتؤثى على قىاى حتبني 6115والحتقاىيى المالية في العام 

نما إلعداد الموازنات أيضا . كما حتحدد هذه  سحتحقاقنظام اإل ليس لمجىد إعداد الحتقاىيى المالية فحسب وا 
في سياق أوسع إلداىة األداء. وحتدىس  سحتحقاقالموازنات والحتقاىيى المالية على أساس اإل الوىقة إعداد

 سحتحقاقعلى وجه الخصوص كيف حتولت المملكة المحتحدة حتنفيذ مهمة إنشاء بنية حتححتية لمحاسبة اإل
عداد الموازنات على شكل إطاى لوضع المعاييى ودليل ىسمي للسياسات والمبادئ والمعالجات  وا 

 اسبية.المح
 

 6ورقة خاصة 
 تحديث محاسبة الحكومة في فرنسا: الوضع الراهن والمشكالت ودالئ  المستقب 

 2111 ينايرصادرة في 
 

حتوضح هذه الوىقة عملية حتحديث النظام المحاسبي في الحكومة الفىنسية الحتي هي قيد الحتنفيذ في الوقت 
 الىاهن. حتدوى هذه الدىاسة حول ثالث أقسام:

 

 بأن: يبين هذا القسم المماىسة الحالية. ويوضح هن للمماىسات المحاسبية في القطاع العامالوضع الىا 
ي ل حتحتبع جحتماعالحكومة المىكزية والمؤسسات العامة الوطنية والحكومات المحلية وصناديق الضمان اإل

عداد الموازنات. إل أن اإلصالح الحالي في محاسبة الحك ومة المىكزية نفس المماىسات في المحاسبة وا 
سيؤدي إلى حتبني مبادئ وأساليب موحدة )بما في ذلك العىض الصادق وشىط حتقديم "نظىة صحيحة 

( حتماىسها الشىكات الفىنسية سحتحقاقوعادلة" عن حسابات الحكومة(، وطىق )المحاسبة على أساس اإل
 واألجنبية يوميا  في أنظمة المحاسبة الخاصة بها.

 

أحد األهداف المىجوة في المسحتقبل القىيب. يصف هذا : سحتحقاقأساس اإلالحتحول إلى المحاسبة على 
حول قوانين الموازنة )المعىوفة باسم دسحتوى  2666القسم عواقب النظام الداخلي الدسحتوىي الجديد 

الموازنة الجديد( على نظام المحاسبة الحكومي. حتقحتضي قوانين الموازنة الحتمييز الواضح بين محاسبة 
المخصصات البىلمانية النقدية. سيطبق في فىنسا نظام مزدوج: يحتم وسيحتم الحتعبيى )وحتنفيذ( و  سحتحقاقاإل

عن الموازنة الوطنية )المخصصات( على أساس نقدي معدل، بينما سيحتم الحتعبيى عن الحساب العام 
الحساب . ويمثل سحتحقاقإلداىة الحتمويل )الميزانية العمومية وبيان اإليىادات والنفقات( على أساس اإل

 العام إلداىة الحتمويل البيانات المالية للحكومة المىكزية.
 

الحتقدم ححتى حتاىيخه والحتطوى المسحتقبلي. يحتعقب هذا القسم الحتقدم المحىز في عىض الحساب  سيى العمل:
. كما يوضح وصفا  لإلجىاءات المحتخذة لحتطويى وحتطبيق محاسبة 6111العام إلداىة الحتمويل منذ عام 

 بما في ذلك حتطوى نظام المعلومات. ،سحتحقاقاإل
 



 ملخص للوثائق األخى 
 

 ثائق أخى ملخص للو  6116 

 7ورقة خاصة 
 نظام المحاسبة الحكومي في األرجنتين

 2111 ينايرصادرة في 
 

 ن وحتأثيىها على القطاع العام. كما ـحتوفى هذه الدىاسة خلفية عن حتطوى مهنة المحاسبة في األىجنحتي

 حتحادحتين منذ بداية عهد اإلحتوفى نظىة عامة على حتطوى نظام المحاسبة في القطاع العام في األىجن
 الكونفدىالي األىجنحتيني. 

 
حتم  6116. وفي عام 6151حتم حتبني أساس النقد المحاسبي في القطاع العام في األىجنحتين في العام 

. وحتبىز هذه الوىقة مواطن لحتزامبالمصاىيف على أساس اإل عحتىافحتعديل البيانات المالية لحتحتضمن اإل
 ،القطاع العام الحتي أدت إلى إصالح لحق في اإلداىة المالية الحكومية الضعف في نظام المحاسبة في

 .6111في العام  سحتحقاقوبالحتالي حتبني المحاسبة على أساس اإل
 

وحتلخص هذه الوىقة الحتحديات والقضايا الحتي نشأت عند جمع البيانات والمماىسة والثقافة كجزء من عملية 
يجابي لإلصالح على اإلداىة المالية الحكومية، بما في ذلك اإل ثىاإلصالح. كما حتشيى أيضا  إلى األ

 زيادة في كفاءة وفعالية اإلداىة العامة، وحتقديمه معلومات أكثى دقة لدعم صنع القىاىات السياسية.
 

حتوضح هذه الوىقة الحتطوىات المسحتقبلية المحتوقعة في النظام المحاسبي الحكومي. وحتحتضمن هذه  ،وأخيىا  
وحتوحيد جميع  ،المحاسبة اإلداىية في القطاع العام من أجل حتعزيز عملية صنع القىاى الحتطوىات حتحسين

منشآت القطاع العام، وصياغة بىنامج حتدىيبي مسحتمى لموظفي القطاع العام، والحتوفيق بين مبادئ 
 م.المحاسبة المقبولة عموما  في القطاع العام األىجنحتيني ومعاييى المحاسبة الدولية في القطاع العا

 
 ورقة معلومات 

 الطريق إلى محاسبة اإلستحقاق في الواليات المتحدة األميركية
 2116منشور في مارس عام 

حتبحـث وىقــة المعلومــات هـذه فــي خبــىات الوليــات المحتحـدة األميىكيــة فــي حتحولهـا إلــى محاســبة اإلســحتحقاق. 
ا  علـــى مســـحتو  حكومـــات ( عامـــ66وحتلخـــص حتطـــوى الحتىحتيبـــات اإلداىيـــة لوضـــع المعـــاييى الىســـمية خـــالل )

الوليــات والحكومــات المحليــة والفدىاليــة فــي الوليــات المحتحــدة وحتبــىز العوامــل الىئيســية الحتــي حتشــكل هيكــل 
وضـــع المعـــاييى. كمـــا حتقـــدم هـــذه الوىقـــة أيضـــا  نظـــىة مفصـــلة للحتحـــول إلـــى محاســـبة اإلســـحتحقاق مـــن قبـــل 

مجلــس معــاييى المحاســبة الحكوميــة لقيــادة  حكومــات الوليــات والحكومــات المحليــة والمعــاييى الصــادىة عــن
 ودعم ذلك الحتحول، وحتحدد المعالم الىئيسية في عملية الحتحول. 





 

 

 




