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مقياس�معاي��� والتجار�ة�وعلوم�ال�سي����بمقياسطالب�العلوم��قتصادية���دف��ذا�املقرر�إ����عر�ف�

� �الدولية � املحاسبة �معرفة �خالل �من �للمحاسبة، ��طار�املفا��� �ف�م �والقياس�إ�� ��ع��اف قواعد

� �للعناصر��و�فصاح �عل��ا �املتعارف �املالية �من��البيانات �مجموعة �الطالب �إكساب �إ�� ���دف ،كما

من�أن�ي�ون�قادرا�ال���تمكنھ��معاي���املحاس�ية�الدولية����مجال��املعارف�النظر�ةا����ات�وامل�ارات�و 

���ادي�� �البحث �و��ستمرار��� �العمل �مجال �خوض �املعاصرةو  ع�� �واملحاس�ية � �املالية �املشا�ل             حل

�ع�� ��و�القدرة �و���يل �وتبو�ب �تص�يف �املاليةوإعداد � القوائم ���ال�� �اتخاذ��املستخدم�ن عملية

   .  القرار
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  : تم�يد�

�للمستخدم�ن� �املالية �البيانات �وعرض �بإعداد �العالم �أرجاء �مختلف ��� �امل�شات �من �العديد تقوم

�ذه�. ورغم�أنھ�قد�يبدو�أن�تلك�البيانات�م�شا��ة�ب�ن�بلد�وأخر،�إال�أن��ناك�اختالفات�بي��ا. ا��ارجي�ن

� �و�قتصادية ��جتماعية �الظروف �اختالف �إ�� �ترجع �قد �قد��ختالفات �آخر�كما �إ�� �بلد �من والقانونية

�البيانات� �مستخدمي �فئات �مختلف �احتياجات �اعتبار�ا ��� �تأخذ �دولة ��ل �إن �إ�� ��ختالفات �تلك ترجع

  .املالية�عند�وضع�متطلبات�إعداد�البيانات�املالية�محليا

  

��ا �املالية �لعناصر�البيانات �متعددة ��عار�ف �استخدام �إ�� �الظروف �تلك �اختالف �أدى ملوجودات�ولقد

�معاي���مختلفة� �استخدام �إ�� �الظروف �تلك �أدت �كما �واملصروفات �والدخل �امللكية �وحقوق واملطلو�ات

لالع��اف�ب�نود�البيانات�املالية�وتفضيل�أسس�مختلفة�للقياس�يضاف�إ���ذلك�تأثر�نطاق�البيانات�املالية�

  .و���تفضيل�أسس�مختلفة�للقياس�و�فصاحات�الواردة�بتلك�البيانات�لتحقيق�بنود�البيانات�املالية،

 

��:أوال� �وعرض �إلعداد �املالية�طار�الفكري �ا��اصة��:البيانات ��ساسية �املفا�يم �يحدد ��طار�إ�� �ذا

  .بإعداد�عرض�البيانات�املالية�للمستخدم�ن�من�خارج�امل�شاة

I. مستخدمي�البيانات�املالية�واحتياجا��م�من�املعلومات  

املالية�املس�ثمر�ن�ا��الي�ن�واملتوقع�ن�والعامل�ن�واملقرض�ن�واملوردين�وغ���م��شمل�مستخدمي�البيانات�

�عامة �بصفة �وا��م�ور �ا���ومية �وا���ات �والعمالء �التجار��ن �الدائن�ن �البيانات�. من ��ؤالء و�ستخدم

  :و�شمل�تلك��حتياجات�ع���ما�ي���. املالية�للوفاء�ببعض�احتياجا��م�املتنوعة�من�املعلومات

�باس�ثمارا��م: ملس�ثمر�نا .1 �املتعلقة �باملخاطر�والعوائد �ومس�شار��م �املسا�مون �تلك�. ��تم وتتطلب

�بيع� �أو ��حتفاظ �أو ��شراء �تتعلق �قرارات �اتخاذ ��� ��ساعد �معلومات �املستخدم�ن �من الفئة

�إجراء�. �س�ثمارات �ع�� �امل�شاة �قدرة �تقييم �من �تمك��م �معلومات �إ�� �أيضا �املسا�م�ن و�حتاج

  .ت�أر�احتوز�عا

��تم�العاملون�واملجموعات�ال���تمثل�م�باملعلومات�املتعلقة�بر�حية�واستقرار�امل�شآت�ال���: العامل�ن .2

�توف��� �ع�� �م�شأ��م �قدرة �تقييم ��� ��ساعد�م �ال�� �باملعلومات �أيضا ��ؤالء ���تم �كما ���ا، �عملون

  .امل�افآت�ومنافع�التقاعد�وفرص�التوظف

املقرضون�باملعلومات�ال���تمك��م�من�تحديد�ما�إذا��انت�قروض�م�وفوائد�ا�س�تم���تم�: املقرض�ن .3

  .سداد�ا����مواعيد�استحقاق�ا
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��تم��ؤالء�باملعلومات�ال���تمك��م�من�معرفة�ما�إذا��انت�:  الدائن�ن�التجار��ن� املوردون�وغ���م�من .4

�موعد�ا ��� ��سدد �سوف �ل�م �املستحقة �املقرضون . املبالغ �عكس �التجار�ون��وع�� �الدائنون فان

���� �امل�شاة �ع�� �اعتماد�م �حالة �ذلك �من �القص���و�س�ث�� ��جل ��� �امل�شأة �ع�� �ا�تمام�م يركزون

  .�جل�الطو�ل�كعميل�رئ����

��تم�العمالء�باملعلومات�املتعلقة�باستمرار�ة�امل�شأة�خاصة����حالة�ارتباط�م�أو�اعتماد�م�: العمالء .5

  .طو�لع���امل�شأة�����جل�ال

وتحتاج�. ��تم�ا���ات�ا���ومية�بتوز�ع�املوارد�و�التا���بأ�شطة�امل�شآت�املختلفة: ا���ات�ا��كومية .6

تلك�ا���ات�إ���معلومات�الستخدام�ا����توجيھ�وتنظيم�تلك���شطة�ووضع�السياسات�الضر��ية�

  .وكذلك�كأساس�لإلحصاءات�املتعلقة�بالدخل�القومي�وما�يماثل�ا

�العام .7 تؤثر�امل�شات�ع���ا��م�ور�العام�بطرق�متعددة�فمثال�قد�تقدم�امل�شات�مسا�مة�: ا��م�ور

وقد��ساعد�البيانات�. فعالة�����قتصاد�املح���عن�طر�ق�توف���فرص�عمل�أو�دعم�املوردين�املحلي�ن

�واملستجدات �طر�ق�تزو�ده�باملعلومات�املتعلقة�باتجا�ات�أ�شطة�امل�شاة �املالية�ا��م�ور�العام�عن

  .املتعلقة�بأ�شط��ا�وفرص�ازد�ار�ا

ع���الرغم�من�أن�البيانات�املالية�ال�تفي�ب�افة�احتياجات��ؤالء�املستخدم�ن�من�املعلومات�إال�أن�

فالبيانات�املالية�ال���تفي�باحتياجات�املس�ثمر�ن�الذين�. �ناك�احتياجات�مش��كة�ل�ؤالء�املستخدم�ن

  .ضا�بمعظم�احتياجات�املستخدم�ن��خر�نسوف�تفي�أي�-يتحملون�مخاطر�رأس�املال�

كما�. كذلك�تقع�مسؤولية�إعداد�وعرض�البيانات�املالية�للم�شاة�بصفة�أساسية�ع���عاتق�إدار��ا

�ع��� �ا��صول �يتوافر�ل�ا �أنھ �من �بالرغم �املالية �البيانات �تحتو��ا �ال�� �باملعلومات �أيضا ��دارة ��تم

�تمك��ا �إضافية �و�إدار�ة �مالية �واتخاذ��معلومات �التخطيط �مجاالت ��� ��ساسية �وظائف�ا �أداء من

و�عت����دارة�قادرة�ع���تحديد�ش�ل�ومضمون�تلك�املعلومات��ضافية�بحيث�تفي�. القرارات�والرقابة

و�عت���التقر�ر�عن�مثل�تلك�املعلومات��ضافية�خارجا�عن�نطاق�. باحتياجا��ا�ا��اصة�من�املعلومات

� �دارة� أساسا�ع���املعلومات�ال����ستخدم�ا فالبيانات�املالية�امل�شورة��عتمد�ذا��طار،�ومع�ذلك

  .�داء�والتغ��ات����املركز�املا���للم�شاة عن�املركز�املا���وتقييم
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II. أ�داف�البيانات�املالية  

املا�����دف�البيانات�املالية�إ���تقديم�معلومات�عن�الوضع�املا���ونتائج��عمال�والتغ������الوضع�  .أ 

  .للم�شاة�تفيد�العديد�من�الفئات�ال����ستخدم�ا����اتخاذ�القرارات��قتصادية

�املستخدم�ن  .ب  �ملعظم �املش��كة ��حتياجات �الغرض �ل�ذا �املعدة �املالية �البيانات �فإن�. تل�� �ذلك ومع

. تصاديةتلك�البيانات�ال�توفر��افة�املعلومات�ال���قد�يحتاج�ا�املستخدم�ن����اتخاذ�القرارات��ق

وذلك�راجع�إ���حد�كب���أن�تلك�البيانات��عكس��ثار�املالية�لألحداث�التار�خية�وال�توفر�بالضرورة�

  .معلومات�غ���مالية

تظ�ر�البيانات�املالية�أيضا�نتائج�تقييم�كفاءة��دارة����القيام�بواجبا��ا�و�ساعد����محاسب��ا�عن�  .ج 

�عل��ا �املؤتمنة �املستخدمون . املوارد �إ����و��دف �ومحاسب��ا ��دارة �كفاءة �تقييم ��� �يرغبون الذين

اتخاذ�قرارات�اقتصادية�قد��شمل�ع���س�يل�املثال�ع���قرارات�لالحتفاظ�باس�ثمارا��م����امل�شأة�

  .أو�بيع�ا�أو�ما�إذا��ان�من�الضروري��غي����دارة

III. الفروض�ال���تنطوي�عل��ا�البيانات�املالية  

  أساس��ستحقاق .1

�ال �تحقق ��ستحقاق�ي �ألساس �طبقا ��عد �فإ��ا �أ�داف�ا �املالية �يتم�. بيانات �فانھ ��ساس �ل�ذا وطبقا

،�)ول�س�عند�استالم�أو�دفع�النقدية�وما��عادل�ا(�ع��اف�بآثار�العمليات�و�حداث��خرى�عند�حدو��ا�

وال�تقتصر�البيانات�. ���تخص�اكما�يتم�إثبا��ا�بالدفاتر�املحاس�ية�والتقر�ر�ع��ا�بالبيانات�املالية�للف��ات�ال

املالية�املعدة�طبقا�ألساس��ستحقاق�ع���بيان�العمليات�ال���حدثت����املا����وما�تضمنتھ�من�استالم�

ودفع�نقدية�ولك��ا�تو���أيضا�ملستخدم��ا��ل��امات�بدفع�نقدية����املستقبل�واملوارد�ال���سوف�يتم�

ولذا�فالبيانات�املالية�توفر�معلومات�عن�العمليات�املنصرمة�. لا��صول�عل��ا����صورة�نقدية����املستقب

  .وغ���ا�من��حداث�ال����عت����امة�للمستخدم�ن����اتخاذ�قرارا��م��قتصادية�

  �ستمرار�ة .2

يتم����العادة�إعداد�البيانات�املالية�باف��اض�أن�امل�شأة�مستمرة����أعمال�ا�وسوف��ستمر����أ�شط��ا����

ولذا�يف��ض�بأن�امل�شأة�ال�تنوى�ول�ست�بحاجة�لتصفية�أ�شط��ا�أو�تقليص�ا�بدرجة�. املستقبل�املنظور 
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اجب�إعداد�البيانات�املالية�طبقا�و���حالة�وجود�مثل�تلك�النية�أو�ا��اجة�فانھ�قد�ي�ون�من�الو . كب��ة

  .�ساس�املستخدم� ألساس�مختلف،�و����ذا�ا��الة�يجب��فصاح�عن

IV. ا��صائص�النوعية�للبيانات�املالية  

.  تتمثل�ا��صائص�النوعية����الصفات�ال���تجعل�املعلومات�الواردة�بالبيانات�املالية�مفيدة�للمستخدم�ن

والقابلية�) الوثوق (القابلية�للف�م�واملالءمة�و�إم�انية��عتماد��و�ناك�أر�عة�خصائص�نوعية�أساسية���

  .للمقارنة

  القابلية�للف�م .1

�املعلومات� ��� �توافر�ا �يجب �ال�� �ا��صائص �أ�م �أحد �املستخدم�ن �جانب �من �للف�م �عت���القابلية

�املالية �بالبيانات ��اف. الواردة �علم �ع�� �املستخدم�ن �ي�ون �بأن �يف��ض �فإنھ �الغرض باأل�شطة��ول�ذا

ومع�ذلك�فانھ�ال�. التجار�ة�و�قتصادية�و�املحاسبة،�وأن�ي�ون�لد��م�الرغبة�لدراسة�املعلومات��عناية

�القرارات��قتصادية� �معلومات�تتعلق�بمسائل�معقدة�و�عت���مالئمة�لعملية�اتخاذ يجوز�اس�بعاد�أية

  .بمعرفة�املستخدم�ن�ب��ة�أنھ�قد�يصعب�ع����عض�املستخدم�ن�ف�م�ا

  املالءمة .2

�عت���املعلومات�مالئمة�للمستخدم�ن�إذا��ان�ل�ا�تأث���ع���القرارات��قتصادية�ال���يتخذو��ا،�وذلك�

�سبق� �ما �أو��عز�ز�أو��عديل �و�املستقبلية �وا��الية �املاضية ��حداث �تقييم ��� �مساعد��م �طر�ق عن

 .التوصل�إليھ�من�تقييم

  املعلومات�املاليةإم�انية��عتماد�أو�الوثوق���� .3

و�عت���املعلومات�. ل�ي�ت�ون�املعلومات�مفيدة�فانھ�يجب�أن�ت�ون�موثوق���ا،�أي�يمكن��عتماد�عل��ا

إذا��انت�خالية�من��خطاء�املادية�والتح���و�مكن��عتماد�عل��ا�بواسطة�املستخدم�ن����� موثوق�ف��ا

  .ة�معقولةالتمثيل�بصدق�عما�تمثلھ�أو�ما�يتوقع�أن�تمثلھ�بدرج

�لدرجة�قد� �أو�مدلول�ا �طبيع��ا �بدرجة�عالية��س�ب قد�ت�ون�املعلومات�مالئمة�ولك��ا�غ���موثوق�ف��ا

مثال�ذلك�حالة�مطالبة�بالتعو�ض�عن�أضرار�الزالت�موضع�نزاع�قانو�ي�من�. تجعل��ع��اف���ا�مضلال

املناسب�أن��ع��ف�امل�شأة�بقيمة�حيث�إثبات�ا��الة�أو�قيم��ا،�و���مثل��ذه�ا��االت�قد�ي�ون�من�غ���
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�والظروف� �املطالبة �قيمة �عن ��فصاح �املناسب �من �ي�ون �قد �أنھ �فال �بامل��انية، �بال�امل املطالبة

  .املحيطة���ا

  القابلية�للمقارنة .4

يجب�أن�ي�ون�مستخدمي�البيانات�املالية�قادر�ن�ع���إجراء�مقارنات�للبيانات�املالية�ع���ممر�الف��ات�

�امل �وأدا��االزمنية �املا�� �بمركز�امل�شأة �املتعلقة ��تجا�ات ��عض �لتحديد �وذلك �أن�. ختلفة، �يجب كما

�و�داء� �املركز�املا�� �لتقييم �وذلك �امل�شات �ملختلف �املالية �البيانات �مقارنة �ع�� �قادر�ن �أيضا ي�ونوا

اس�والعرض�لألثر�املا���ومن�ثم�فإن�طر�قة�القي. ال�س���وكذلك�التغ��ات����املراكز�املالية�لتلك�امل�شات

�ع���ممر�الزمن�بال�سبة�للم�شأة�الواحدة،�كما� �و�حداث�امل�شا��ة�يجب�أن�ت�ون�م�سقة للعمليات

  .يجب�إعداد�ا�أيضا�بطر�قة�م�سقة�بال�سبة�للم�شات�املختلفة�

V. عل��ا� ��عتماد �يمكن �وال�� �املالئمة �املعلومات �ع�� �:القيود �ع�� �قيود �عدة ��نالك املعلومات�توجد

  :املحاس�ية�نذكر�م��ا

  التوقيت�املالئم .1

وقد�تحتاج��دارة�إ���املالءمة�. قد�تفقد�املعلومات�مالءم��ا�إذا�حدث�تأخ���غ���ضروري����التقر�ر�ع��ا�

ب�ن�املزايا�ال�س�ية�الناتجة�عن�توف���املعلومات����الوقت�املناسب�من�ج�ة�وا��اجة�إ���توف���خاصية�

�أخري  �ج�ة �من ���ا �والوثوق �املعلومات �ع�� ��عتماد �ي. إم�انية �توقيت�وقد ��� �توف���املعلومات تطلب

�أو� �العملية �تلك �أ�عاد ��افة �معرفة �قبل �ما �أو�حدث �عملية �التقر�ر�عن �ا��االت �من �العديد ��� مناسب

وع���العكس�من�ذلك�إذ�أن�تأخ���. �عتماد�عل��ا�وإم�انيةا��دث�مما�يؤثر�سلبا�ع���الثقة����املعلومات�

التقر�ر�عن�العملية�أو�ا��دث����ن�معرفة��افة���عاد�املتعلقة�بالعملية�أو�ا��دث�يز�د�كث��ا�من�الثقة�

. ���املعلومات�ولك��ا�تصبح�قليلة�الفائدة����مساعدة�املستخدم�ن�ع���اتخاذ�القرارات����غضون�ذلك

�الت �من �نوع �احتياجات�ولتحقيق �أخذ �دائما �يجب �عل��ا ��عتماد �وإم�انية �املعلومات �مالءمة �ب�ن وازن

  .عملية�اتخاذ�القرارات��قتصادية�من�املعلومات����ا��سبان�ومحاولة�الوفاء�بذلك�بقدر��م�ان�

  املواءمة�ب�ن�الت�لفة�والعائد .2

جب�أن�تفوق�منفعة�املعلومات�ت�لفة�إذ�ي. �عت���املواءمة�ب�ن�الت�لفة�والعائد�قيدا�ول�ست�خاصية�نوعية

إال�أن�تقييم�املنافع�والت�لفة��عتمد��ش�ل�كب���ع���التقدير�ال�����،�باإلضافة�إ���أن�ت�لفة�. إعداد�ا
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�من��ستفيد���ا �بالضرورة وقد��ستفيد�من�املعلومات��عض�املستخدم�ن�. إعداد�املعلومات�ال�يتحمل�ا

فع���س�يل�املثال،�فإن�توف���معلومات�إضافية�إ���املقرض�ن��الذين�لم��عد�من�أجل�م�تلك�املعلومات،

�للم�شأة ��ق��اض �ت�لفة �تخفيض �إ�� �يؤدي �. قد �اختبار�الت�لفة �تطبيق �يصعب �فإنھ ��سباب / ول�ذه

ومع�ذلك�فإن�واض���املعاي���املحاس�ية�بصفة�خاصة�وكذا�القائم�ن�ع���إعداد�. العائد�ع���حالة�معينة

  .ومستخدمي�تلك�البيانات�يجب�أن�ي�ونوا�ع���ب�نة�من��ذا�القيد�البيانات�املالية

  املواءمة�ب�ن�ا��صائص�النوعية�للمعلومات .3

و�صفة�عامة�يجب�. عادة�ما�ي�ب�ن�ضرورة�إقامة�التوازن�أو�املواءمة�ب�ن�ا��صائص�النوعية�للمعلومات

�ا �أ�داف �تحقيق �أجل �من �ا��صائص �تلك �ب�ن �املناسب �التوازن �من �نوع �املاليةإيجاد وتخضع�. لبيانات

  .عملية�تحديد���مية�ال�س�ية�ل��صائص����ا��االت�املختلفة�ل��كم�والتقدير�امل��

  العرض�العادل/ الصورة�العادلة�وا��قيقية� .4

عادة�ما�توصف�البيانات�املالية�بأ��ا�تظ�ر�الصورة�العادلة�وا��قيقية�أو��عرض�بأمانة�املركز�املا���و�داء�

و�الرغم�من�أن��ذا��طار�ال�يتعرض�مباشرة�لتلك�املفا�يم�إال�أن�. ���املركز�املا���مل�شاة�معينةوالتغ��ات�

تطبيق��ل�من�ا��صائص�النوعية�الرئ�سية�واملعاي���املحاس�ية�املناسبة�عادة�ما�يؤدي�إ���ا��صول�ع���

يقية�أو�عدالة�عرض�تلك�بيانات�مالية�تظ�ر�ما��و��مف�وم�بصفة�عامة�ع���أنھ�الصورة�العادلة�وا��ق

  .املعلومات

  :معاي���املحاسبة�الدولية�:ثانيا�

I. عر�ف�املعاي���املحاس�ية�الدولية��  

  .املعيار����اللغة�نموذج�متحقق�أو�متصور�ملا�ي�ب���أن�ي�ون�عليھ�ال���ء،�وما�يؤخذ�مقياسا�لغ��ه

     � �اصطالحا �ف  أما �التوج��ات �بمثابة ��عض�ُتعت���املعاي���املحاس�ية ����يل �كيفية �تحدد �ال�� الرسمية

  .أنواع�العمليات�أو��حداث�واملعلومات�ال���ي�ب���إعطاؤ�ا����املالحق�املرفقة�للقوائم�املالية

� �عامة�تؤدي�إ���توجيھ�وترشيد�املمارسة�العلمية����كما �نماذج�أو�إرشادات �عرف�معاي���املحاس�ية�بأ��ا

املحاسبة�و���أح�ام�خاصة��عنصر�مع�ن�من�عناصر�القوائم�املالية�أو�بنوع�مع�ن�من�أنواع�العمليات�أو�

��شاد�فحسب�وإنما�����عب����حداث�أو�الظروف�ال���تؤثر�ع���الكيان�كما�أن�املعاي���ل�ست�ملجرد��س
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�دراسة� �ت�ون �أن �ي�ب�� �لذلك �مع�ن �محاس�� �مبدآ �التطبيق �بكيفية �يتعلق �فيما �رس�� �م�� �موقف عن

  .متأنية�وترجمة�موثوق�ف��ا�للمبادئ�ألفضل�املمارسات�العملية�املتاحة����الزمان�وامل�ان�

ئة�تنظيمية�رسمية�محاس�ية�أو�م�نية�املعيار�املحاس����و�بيان�كتا�ي�تصدره��يو�وجد��عر�ف�أخر�بأن�

و�تعلق��ذا�البيان��عناصر�القوائم�املالية�أو�نوع�من�العمليات�أو��حداث�ا��اصة�باملركز�املا���ونتائج�

  �عمال�و�حدد�أسلوب�القياس�أو�العرض�أو�التصرف�أو�التوصيل�املناسب

II. النقاط�التاليةعاي���املحاس�ية��امل�أ�ميةتكمن��-أ�مية�املعاي���املحاس�ية��:  

 إ�� القياس عملية نتائج إيصال و�التا�� املالية، �حداث قياس توحيد من املحاس�ية املعاي�� تمكن .1

 . القياس لعملية املناسبة الطرق  تحديد خالل من وذلك سليم، �ش�ل املالية القوائم مستخدمي

�ألن املعلومات عل��ا ت�ون  أن يجب ال�� ا��صائص املحاس�ية املعاي�� تحدد .2  املعلومات املحاس�ية،

 املعاي�� طر�ق عن ملستخدم��ا،�و�يتم مفيدة ت�ون  ح�� معينة بمواصفات ت�ون  أن البد املحاس�ية

كما�يتم�من� البديلة، املحاس�ية الطرق  تطبيق عن الناتجة املحاس�ية املعلومات نوعية تقو�م املحاس�ية

من� املالية، القوائم �� ع��ا �فصاح امل�شأة ع�� يجب ال�� �يضاحات تحديد املحاس�ية خالل�املعاي��

 . الضرور�ة غ�� و�فصاحات ، الضرور�ة �فصاحات ب�ن التمي�� خالل

) M yddelton(يرى� حيث ،ا��ارجية الضغوط من امل�شآت مديري  ع���حماية املحاس�ية املعاي�� �عمل .3

�وجود �استخدام الشر�ات مديري  حماية إ�� تؤدي املحاس�ية املعاي�� أن �حر�ة  أح�ام�م بمنح�م

  .عل��م الضغوط وخفض ال��صية

 يخلق�،فئة ل�ل �زمة املعلومات وتباين  املحاس�ية للمعلومات واملستخدم�ن املستفيدين فئات �عدد أن .4

 أن كما املحاس�ية، املعلومات من الفئات �ذه متطلبات �افة تل�� محاس�ية معاي�� وضع إم�انية عدم

 طر�ق عن املعلومات من حاجا��م ع�� ل��صول  املحاس�ية للمعلومات واملستخدم�ن املستفيدين رغبة

 .�فصاح عملية تنظم محاس�ية معاي�� إصدار جدوى  عدم بامل�شأة،�يخلق املباشر �تصال

 من يز�د الذي �مر ،املحاس�� الت�سيق أو التوحيد من ��ا املل��مة امل�شآت تمكن املحاس�ية املعاي�� أن .5

 يحدد دليل أو مرشد بمثابة املحاس�ية املعاي�� امل�شآت�،كما��عت�� �ذه من املنتجة املعلومات جودة

 . امل�شأة ��ا تقوم معاملة ل�ل وسياسا��ا ، املحاس�ية املعا��ة إجراءات
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 ف��ة ومن وأخرى  م�شأة ب�ن العملية املمارسة �� �ختالفات نطاق تقليل ع�� املحاس�ية املعاي�� �عمل .6

 ال��صية، ً◌للتقديرات مفتوحا املجال ترك وعدم املعلومات، إعداد أسس ا�ساق يضمن بما ألخرى 

 . املراجعة م�اتب أو لإلدارة وامل�نية

III. ع���املستوى�الدو���) املعاي��(توحيد�:  

�و�و�التماثل�والتطابق�و�نتظام،�ومع�إن�  
ً
التوحيد�ال�امل�صعب��ع���التوحيد�جعل�ال���ء�واحدا

التحقيق�ع���املستوى�الدو��،�فقد�جاء�التوحيد����بادئ��مر�بصيغة�مخففة�و�و�ما��س���بالتوافق�

و�ع���التوافق�إزالة��ختالفات����النظم�واملعاي���املحاس�ية�أو�تخفيف�ا�والعمل�ع���جعل�ا� أو���ساق

�املعاي���تبح �ب�نما �البعض ��عض�ا �مع �لل�سو�ة �تطو�ر�معاي���قابلة �طر�ق �عن ��ختالفات �إزالة ��� ث

   . موحدة

�مستوى��          �ع�� �البيانات �ب���يل �ا��اصة ��جراءات �من �مجموعة �املحاس�� �بالتوحيد يقصد

الفروع��قتصادية،�وإعداد�قوائم�ا��سابات����إطار�محدد�من�املبادئ�والقواعد�واملفا�يم�واملوازنات�

  .���املستوى�املح���أو�ع���املستوى�الدو����دمة�أ�داف�محددة،�إن�ع

  مستو�ات�التوحيد�املحاس�� .1

يتم�العمل�من�أجل�تحقيق�التوحيد�املحاس���ع���ثالث�مستو�ات،�مستوى�املبادئ،�ومستوى�            

  .القواعد،�ومستوى�النظم�املحاس�ية

  :ع���مستوى�املبادئ  .أ 

�يمكن���������� �ال�� �واملعاي����ساسية، �املحاس�ية �واملبادئ ��سس �ع�� �املستوى ��ذا ��� يقتصر�التوحيد

  .��تداء���ا����التطبيق�املحاس��

  ع���مستوى�القواعد�  .ب 

و�شمل��ذا�املستوى�توحيد�القواعد�و�جراءات�والوسائل�املحاس�ية،�وتتطلب��ذه�العملية�����ما���������

  : ي��

القواعد�و�جراءات�و�ساليب�املحاس�ية�املستخدمة�فعال،�ال���يمكن�استخدام�ا�لتحقيق��حصر  -

  .أ�داف�املحاسبة
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�املبادئ� - �ملقتضيات �واملوافق ��فضل �و�ساليب، �و�جراءات �القواعد ��ذه �ب�ن �من �ختيار

  .املوضوعية

  .�خذ�با��ذر�عند�استخدام�القواعد�و�جراءات�البديلة -

  :توحيد�النظمع���مستوى�  .ج 

�شتمل�التوحيد�����ذا�املستوى،�توحيد�النظام�املحاس���ك�ل�بما�يقوم�عليھ�من�أسس�ومبادئ���������

  .وقواعد�ووسائل�وإجراءات،�و�متد�إ���تنميط�النتائج�املحاس�ية�والقوائم�املالية

IV. الت�سيق�املحاس���  

�تداول          �مل يتم �املحاس�ية �املؤلفات ��� �متعددة �املحاس��مصط��ات �الت�سيق �املحاس��،�،ع�� �التناسق

  .و�ل�ا��ش��ك�محاس�يا����مع���واحد التوافق�املحاس��،�التوفيق�املحاس��،�والتقارب�املحاس��

عملية�تقليل�الفروقات����تطبيقات�التقر�ر�املا���فيما�ب�ن�الدول�مما�"�ع���التوافق��املحاس���الدو���عن�

ة�القوائم�املالية�وتتضمن�عملية�التوافق�تطو�ر�مجموعة�املعاي���املحاس�ية�يؤدي�إ���ز�ادة�إم�انية�مقارن

  ."الدولية�الواجب�تطبيق�ا����مختلف�دول�العالم�و��ذا�لز�ادة�عاملية�أسواق�رأس�املال�

I. عر�ف�الت�سيق�املحاس���  

�و�عملية�ز�ادة�ا���ام�وتوافق�املمارسات�املحاس�ية�بوضع�حدود�ل��الفات�بي��ا،�حيث�تخفض�املعاي���

  .                     املحاس�ية�املتناسقة�من��ختالفات�املنطقية،�وتحس�ن�التوافق����املعلومات�املالية�ب�ن�الدول�املختلفة

II. � � �الدو�� �التناسق لھ�العديد�من�) أو�ح���النمطية(الدو���أن�التناسق�الت�سيق� مؤ�دو يرى  :مزايا

  : املزايا

��عتماد�  .أ  �إم�انية �حول �مس�بعدا �الف�م �سوء �يجعل �مما �الدولية، �املالية �املعلومات �مقارنة إم�انية

ع���القوائم�املالية��جن�ية،�كما��عمل�ع���إزالة�أحد�أ�م�معوقات�تدفق��س�ثمارات�الدولية،�

  .���التقار�ر�املاليةوز�ادة�درجة�الثقة�

توف���الوقت�و�موال�ال���تنفق�حاليا�لتوحيد�املعلومات�املالية�املتباينة،�عندما�يتطلب�أك����من�  .ب 

  .مجموعة�من�التقار�ر�أن�تتما����مع�عدة�قوان�ن�وممارسات�مختلفة
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  .و�جتماعيةرفع�مستوى�املعاي���املحاس�ية�بقدر��م�ان�ملسايرة�الظروف��قتصادية�والقانونية�  .ج 

�مختلفة،�مما��س�ل�ع���  .د  إزالة�صعو�ات�ترجمة�وف�م�املعلومات�املحاس�ية�املعدة�بنظم�محاس�ية

مستخدمي�املعلومات�املالية�ال��جمة�ال��يحة�ل�ا،�و�التا���يمك��م�اتخاذ�قرارات�أفضل�بناًء�ع���

  .�ذه�املعلومات

  .الدوليةاملعاي���املحاس�ية��إعدادال�يئات�املسؤولة�عن�: ثالثا

I. التقار�ر�املالية� �إلعداد �املعاي���الدولية �مجلس��مؤسسة �بموجبھ ��عمل �الذي �القانو�ي �الكيان ��

و�����سم�ا��ديد�.أمينا�22و�تم�إدارة�املؤسسة�بمجلس�يت�ون�من�). IASB(معاي���املحاسبة�الدولية�

حيث�بدأ��غي����سم�رسميا�����.IASCملؤسسة���نة�املعاي���املحاسبة�الدولية���2010املعتمد����يناير�

 . 2010جو�لية���1

II. املالية التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� مؤسسة دستور:  

 ��نة ؤسسةمل دستور��ول  ع�� الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة أعضاء وافق ،2000 مايو 24 �� .1

�امل�نية� املحاسبة منظمات �� الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة أعضاء. (الدولية املحاس�ية املعاي��

 ).للمحاسب�ن الدو�� �تحاد أعضاءال����انت�أيضا�

 اعتبارا الفقرات �عض غي��بت الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة مؤسسة أمناء قام ،2002 مارس 5 و�� .2

 من �وانب�عض�ا� لتنفيذ ضرور�ة التغي��ات �ذه و�انت. أصبحت�نافذة�املفعول��التار�خ ذلك من

� للتقار�ر الدولية للمعاي�� الدولية املحاسبة معاي�� مقدمة ��املالية  التفس��ات ب��نةاملتعلقة

  معاي�� جلسالتا�عة�مل.الدائمة

 .سنوات خمس �ل الدستور  �� النظر بإعادة �مناء الدستور  و�طالبكما�

 ملراجعة ��نة �عي�ن عن الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة مؤسسة أمناء أعلن ،2003 نوفم�� �� .3

 .الدولية املحاسبة معاي�� مجلس دستور 

 ع�� ال��ائية املوافقة الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة مؤسسة أمناء أعطى ،2005 جوان 21 و�� .4

 . 2005 ةليجو� 1 من اعتبارا الدستور، ع�� أدخلت ال�� التغي��ات من واسعة مجموعة�

 ليعكس الدستور  ب�نقيح الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة مؤسسة أمناء قام ،2007 أكتو�ر 31 و�� .5

 . الفور  ع�� عضوا، 14 ع���IFRIC املالية التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� تفس��ات ��نة توسع
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 مراجعة� أجري  وقد. 2009-2008 الف��ة �� للدستور  ةشامل مراجعة� سيجري  أنھ �مناء أعلنكما�

 عن الناجمة للتغي��ات الدستور  �عديل ع�� �مناء صوت ،2009 يناير  و��. مرحلت�ن ع�� الدستور 

  مراقبة�مجلس �شكيل ذلك �� بما ،راجعةامل من �و�� املرحلة

 للف��ة دستور�ا مراجعة�من �ن��اء و�عد  راجعةامل من الثانية املرحلة �مناء أكمل ،2010 ف��اير و�� .6

  .2010 مارس 1 منوصبح�نافذا�ابتدءا�� الدستور  غي��بت �مناء قام ،2008-2010

�إطار� .7 �  إلعداد الدولية املعاي�� إس��اتيجية بمراجعة� 2011 لعام �مناء  الصادرة التوصيات ��

�لل إس��اتيجية وضع: عاملية كمعاي�� املالية التقار�ر � �القادمة �خالل� للمؤسسةعشر�سنوات من

 التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� ملؤسسة ال��ا�ي للتقر�ر  املعاي���املحاسبة�الدولية��مجلس مراجعة

 �مناء قام املالية، التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� مؤسسة حوكمة اعادة�النظر������حول  املالية

 الدولية املحاسبة معاي�� مجلس رئ�س دور  بفصل املتعلقة التغي��ات عكسيل الدستور  بتعديل

 �� التغي��ات ع�� �مناء ووافق. املالية التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� ملؤسسة التنفيذي والرئ�س

  واصبح�قابل�للتنفيذ�من�ذلك�التار�خ� 2013 يناير 23

 املراجعة �� البدء �ع��مون  أ��م املالية للتقار�ر الدولية املعاي�� مؤسسة أمناء أعلن ،2014 ف��اير �� .8

ومن�القضايا� ،2015 عام �� املالية التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� مؤسسة وفعالية ل�ي�ل ةاملقبل

 .الدولية املحاسبة معاي�� ملجلس �مثل ا���م ��  إل��اال���س�تطرق�

  .للتعليق�العام� وثيقة �شر من�خالل�� مراجعة�شاملة� �مناء بدأ ،2015 ةلي�و ج 7 و�� .9

� مراجعة �شأن است�تاجا��م �مناء �شر ،2016 جوان 10 �� .10 �أل�م� و�شروا 2015سنة  مسود

� الدستور  ع�� لتعديالتا � مراجعة �شأن املقررة  ع�� �غي��ات إدخال �ستد�� ال�� 2015سنة

 .الدستور 

���وال 2016 نوفم�� 30 �� �شرت ال�� العملية، عن الناجمة للدستور  ال��ائية التعديالت وش�دت .11

 وا��لفية لألمناء، ا��غرا�� التوز�ع: مجاالت عشرة �� �غي��ات ،2016 د�سم��  1 �� ةلعافأصبحت�

�،و  �مناء، وم�افأة لألمناء، امل�نية �املؤسسة �ل�ي�ل � �الدور�ة �املراجعة  مؤسسة وفعالية ضرورة

 ا��غرا�� والتوز�ع للمجلس، امل�نية وا��لفية املجلس، و��م املالية، التقار�ر إلعداد الدولية املعاي��

 املجلس واجتماعات للمجلس، التصو�ت ومتطلبات املجلس، �عي�ن إعادة وشروط للمجلس،

 .�س�شاري 

1. � �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �مؤسسة �إلعداد�:أ�داف �املعاي���الدولية �مؤسسة أ�داف

 :التقار�ر�املالية���
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- � �ذات �املا�� �معاي����بالغ �من �واحدة �مجموعة �العامة، �املص��ة �أجل �من �العالية�تطو�ر، ا��ودة

�املعالم �وا��ة �مبادئ �أساس �ع�� �عامليا �واملقبولة �للتنفيذ �والقابلة �أن�.  واملف�ومة �ي�ب�� بحيث

�من� �وغ���ا �املالية �القوائم ��� �للمقارنة �وقابلة �وشفافة �ا��ودة �عالية �املعاي���معلومات ��ذه تتضمن

�أس ��� ��خر�ن �واملشارك�ن �املس�ثمر�ن �ملساعدة �من�التقار�ر�املالية �وغ���م �العالم ��� �املال �رأس واق

 مستخدمي�املعلومات�املالية�التخاذ�القرارات��قتصادية

 ���يع�استخدام�والتطبيق�الصارم�لتلك�املعاي�� -

لتحقيق���داف�املذ�ورة�أعاله،�وعند���قتضاء،��ي�ب���أن�تأخذ��غ�ن��عتبار�احتياجات�مجموعة� -

 انات����ب�ئات�اقتصادية�متنوعةواسعة�من����ام�و�نواع�من�الكي

وذلك�ل���يع��و�س�يل�اعتماد�وتب���. مقار�ة��معاي���املحاسبة�الوطنية�ومعاي���التقار�ر�املالية�الدولية -

 .،�الصادرة�عن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية)IFRS(املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية�

 :املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�مسؤوليةو�تو���أمناء�مؤسسة�: مسؤوليات��مناء� .2

 تحمل�املسؤولية�عن�وضع�آليات�تمو�ل�املناسبة؛� -

 .إ�شاء�أو��عديل��جراءات�ال�شغيلية�لألمناء -

تحديد�الكيان�القانو�ي�الذي��عمل�بموجبھ�مؤسسة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�شر�طة� -

�ي�مؤسسة�أو��يئة�أخرى�تمنح�مسؤولية�محدودة�ع���أعضا��ا�وأن�أن�ي�ون��ذا�الكيان�القانو 

��ح�ام� �الشروط �نفس �لتحقيق �أح�اما �القانو�ي �الكيان �ل�ذا �امل�شئة �القانونية �الوثائق تتضمن

 الواردة�����ذا�الدستور؛

عادة�ما�(إجراء�اجتماعات�مفتوحة�ل��م�ور،�ولكن�قد،�حسب�تقدير�ا،�إجراء�مناقشات�معينة� -

 .���القطاع�ا��اص) قط�حول��ختيار�والتعي�ن�وقضايا�املوظف�ن��خرى،�والتمو�لت�ون�ف

�شر�تقر�ر�سنوي�عن�أ�شطة�مؤسسة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية،�بما����ذلك�البيانات� -

 .املالية�املدققة�وأولو�ات�السنة�املقبلة

III.مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية)IASB( لة�من�القطاع�ا��اص�تقوم�بتطو�ر�واعتماد��و��يئة�مستق�

�عمل�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�تحت�إشراف�مؤسسة�). IFRSs(معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�

�التقار�ر�املالية �إلعداد �. املعاي���الدولية �عام ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس ��شكيل �2001تم

 .عضوا�14و�ضم�حاليا�.لدوليةليحل�محل���نة�املعاي���املحاس�ية�ا
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مختلفة��ومن��بلدان من عضوا 13 يضم و الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة مجلس باسم �عرف�ان�

�املحاس�ية �املمارسات �من �مختلفة � �معلمو�( خلفيات ،� �املعاي���الوطنية �،واضعوا �املاليون املحللون

 أعضاء 3باإلضافة�إ��� ،   ،)ا���سيات املتعددة الشر�ات سيما وال( التجار�ة و�عمال�و ) املحاسبة�

 و" مندو�ان"  عامة بصفة عضو �ل �مثلو . �عملون�بدوام�جز�ي��تطو�� أساس ع�� �عملون  تنظيمي�ن

 املحاسبة معاي�� مجلسن�من�ممثلو  ذلك �� بما( املراقب�ن من عدد أيضا للمجلس و�ان". تق�� مس�شار"

 �� شار�وا� الذين) �ورو�ية واملفوضية )FASB( املالية املحاسبة معاي�� مجلس و )FASB(�مر��ي� املالية

  .يصوتوا ال ولك��م املناقشة

 املعاي�� من كب��ة مجموعةللمحاسبة�،و � املفا�ي�� الدولية��طار املحاس�ية املعاي�� ��نة مجلس وأصدر

 وضع �� الوطنية ال�يئات من العديد و الشر�ات من العديد اعتمد�ا ال���رشادات� و والتفس��ات

  .الوطنية املحاسبة معاي��

 إ�� 1997 عام ��)IASC( الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة خلصت ،عملال من عاما 25 من يقرب ما و�عد

 املحاس�ية واملمارسات املعاي�� ب�ن التقارب لتحقيق س�يالي�ون�بإيجاد� بفعالية دور�ا أداء مواصلة أن

 الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة رأت بذلك، وللقيام. ا��ودة العالية العاملية املحاسبة ومعاي�� الوطنية

)IASC( الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة ش�لت حيث�،1997 عام أواخر و��. �ي�ل�ا �غي�� ضرورة )IASC( 

 �� اتقر�ر� إس��اتيجية عملال فرقة و�شر . وإس��اتيجي��ا �ي�ل�ا �� النظر إلعادة إس��اتيجية عمل فرقة

  .1999 نوفم�� ال��ائية توصيا��ا �شرت ،املناقشة� و�عد. 1998 د�سم�� �� مناقشة ورقة ش�ل

 2000 ماي ���و ،1999 د�سم�� �� باإلجماع املق��حات ع�� الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة مجلس ووافق

 �ديدا� دستور ال ودخل. ع����ق��احات��الدولية املحاس�ية املعاي�� ��نة �� �عضاء �يئات  وافقت

 وضع �يئة �سمية وأعيد. 2000 ليھ�و ج 1 من اعتبارا التنفيذ ح�� الدولية املحاس�ية املعاي�� ملجلس

�). IASB(الدولية املحاس�ية املعاي�� مجلس لتصبح املعاي�� ��عمل  ملعاي�� جديدة ��نة إطار �� الذي

�و  ،)IASCF(( الدولية املحاسبة  IFRS(املالية التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� مؤسسة �ن �عرفال��

FOUNDATION(2010ابتدءا�من��.( 

 مجلس و���ت املالية�، التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� مؤسسة و���اطار، 2001 أبر�ل 1 من و�اعتبارا

� املعاي�� وضع بأعمال�).IASB(الدولية املحاس�ية املعاي��  الدولية املعاي�� تفس��ات ��نة تقوم�عدما

 مجلس عن الصادرة املعاي�� لتطبيقللتعليق��� التفس��ية عرض��رشاداتو  �ا�بتطو�ر  املالية للتقار�ر
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 الدولية املعاي�� تفس�� ��نة وضع��ا ال�� التفس��ات ع�� املوافقةذلك��عد� الدولية، املحاسبة معاي��

  .املالية للتقار�ر

  املحاسبة�الدوليةدور�مجلس�معاي��� .1

بموجب�دستور�مؤسسة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية،�يتحمل�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�

  :املسؤولية�ال�املة�عن�جميع�املسائل�الفنية�ملؤسسة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�بما����ذلك

�ال�شاور�مع��مناء�حر�ة�التصرف�ال�امل����وضع�ومتا�عة�جدول�أعما - �مراعاة�اجراء لھ�التق��،�مع

  مؤسسة�معاي���املحاسبة�الدولية�وا��م�ور 

-  � �للتقار�ر�املالية �وإصدار�املعاي���الدولية �لإلجراءات�) غ���التفس��ات(إعداد �وفقا ،� �ع��ا و�فصاح

  القانونية�املنصوص�عل��ا����الدستور 

 .ن�قبل���نة�تفس��ات�املعاي���الدولية�للتقار�ر�املاليةاملوافقة�ع���إصدار�التفس��ات�وإصدار�ا�م�  -

IV. التفس��ات ��نة( املالية للتقار�ر الدولية املعاي�� تفس��ات ��نة( 

 عضوا 14 من الدولية، املالية التقار�ر تفس��ات ��نة سابقا �س�� �انت ال�� التفس��ات، ��نة تتألف .1

و�ختار��مناء�أعضاء���نة�التفس��ات�بحيث� .للتجديد قابلة سنوات ثالث لف��ة �مناء �عي��م مصوتا

�أفضل �املجموعة �تلك �ضمن �يمثلون ����اص �من �مجموعة �من � تتألف �مز�ج �تحقيقھ من�يمكن

���التطبيق�����أسواق�املالية�التجار�ة�الدولية�والتجارب�����عمال�ا����ات�التقنية�وتنوع�ا����ات�

� �املالية �البيانات �وتحليل �التقار�ر�املالية �إلعداد �للمعاي���الدولية �العم�� �أعدال�� �للمعاي���ت . وفقا

مؤسسة�املعاي����تتكفل���ا�أعمال�التفس��ات�ب لألعضاء�املتعلقة��مصار�ف�السفر وتجدر��شارة�ان�

 الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية

 ��ص أو جلسامل أعضاء من آخر عضو أو الفنية ��شطة مدير أو املجلس أعضاء أحد �مناء �ع�ن .2

 يجري  ال�� التقنية املسائل �� ناقش�ال املشاركة������ ا��ق وللرئ�س. التفس��ات ��نة لرئاسة مؤ�ل آخر

 مصوت�ن غ�� مراقب�ن ضرور�ا، يراه ما حسب �مناء، و�ع�ن. التصو�ت املشاركة�����دون لكن� ف��ا النظر

 .�جتماعات �� نقاشالاملشاركة����و  ا��ضور  �� ا��ق ل�م و��ون  التنظيمية، املنظمات عن ممثل�ن

 أو ��صيا حاضر�نع����قل�� ن�مصوت أعضاء 10 بـ الضرورة، اقتضت �لما التفس��ات ��نة جتمعت .3

 من عضوان أو عضو املجلس �ع�ن: القانو�ي النصابكما�ي�ب���استفاء�النصاب� �تصاالت، طر�ق عن

 ا��ضور  �خر�ن املجلس ألعضاء و�جوز  مصوت�ن؛ غ�� كمراقب�ن �جتماعات��ضور��املجلس أعضاء
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 التفس��ات ��نة ألعضاء السماح يمكن است�نائية، حاالت و��. �جتماعات �� املشاركة����النقاشو 

 عي�ن�� �� الراغب�ن لألعضاء و��ب��. التفس��ات ��نة رئ�س لتقدير وفقا مصوت�ن، غ�� مناو��ن بإرسال

 مفتوحة التفس��ات ��نة اجتماعات ت�ون . املع�� �جتماع قبل الرئ�س موافقة يلتمسوا أن )وكيل(بديل

 ذلك وغ�� والتعي�ن �ختيار حول  فقط ت�ون  ما عادة( مغلقة مناقشات إجراء يمكن ولكن الناس، لعامة

 التفس��ات تقدير���نةبناءا�ع����) باملوظف�ن املتعلقة املسائل من

اما�إذا��انوا� املستقلة، آلرا��م وفقا �عضاء يصوت. واحد صوت التفس��ات ��نة �� عضو ل�ل ي�ون  .4

 بالتصو�ت �سمح الكما�. ا���ة�ال���و�ل��م�� آلراء وفقا يصوتون �فإ��م� إ���... منظمة أو شركةل ممثل�ن

 املالية للتقار�ر الدولية املعاي�� تفس��ات �نة�ل ال��ائية��تفس��ات أو مسودة ع�� املوافقة و��ب��. بالو�الة

 .ال��ا�ي التفس�� أو سودةامل �ذا ضد أعضاء أر�عة من أك�� يصوت ال أن

 :ي�� بما التفس��ات ��نة تقوم .5

 �شأن املناسب الوقت �� �رشادات وتقديم املالية التقار�ر إلعداد الدولية املعاي�� تطبيق تفس��  .أ 

 بم�ام و�ضطالع املجلس، عمل إطار سياق �� تحديدا، املعاي�� ت�ناول�ا لم ال�� املالية التقار�ر قضايا

 املجلس؛ طلب ع�� بناء أخرى 

 الوطنية املعاي�� واض�� مع العمل املجلس ي�ب���ع�� أعاله،) أ( إطار �� �عمل�ا ال��نة�قيام عند  .ب 

 وللوصول�ا���حلول�� الدولية املالية التقار�ر ومعاي�� الوطنية املحاسبة معاي�� ب�ن التقارب عز�زلت

 عالية؛ جودة ذات

 ال�� التعليقات �� والنظر العام للتعليق التفس��ات مسودة  �شريتم��جلسامل �عد�ال��خيص�من�  .ج 

 الدولية املعاي�� تفس�� ��نة تفس��ع���� �خ��ة اللمسات وضع قبل ، معقولة� ف��ة �� تقديم�ا يتم

 .املالية للتقار�ر

 تفس�� ل��نة ال��ائية للتفس��ات أعضائھ من ثمانية موافقة ع�� وا��صول  جلسامل إ�� تقر�ر رفع  .د 

 14 �ناك �ان إذا أعضائھ من �سعة أو ) أقل أو عضوا 13 �ناك �ان إذا( الدولية املالية التقار�ر

 .عضوا

  

  

  

 



 الدولية املحاس�ية املعاي�� إ�� مدخل:............................................................................................�ول  الفصل

  

16 
 

V. س�شاري  املجلس( املالية التقار�ر إلعداد الدولية للمعاي�� �س�شاري  املجلس�(  

 أعضاؤه �ع�ن الذي للمعاي��، �س�شاري  املجلس سابقا �س�� �ان الذي �س�شاري، املجلس ش�ل� .1

 خلفيات الذين�ل�مو  الدو��، املا�� باإلبالغ امل�تم�ن و�فراد املنظمات ملشاركة منتدى ، �مناء قبل من

  :��دف ، متنوعة م�نية�و  جغرافية

 املجلس؛ عمل �� و�ولو�ات �عمال جدول  مقررات �شأن املجلس إ�� املشورة تقديم�  .أ 

  املعاي��؛ وضع �شأنالك��ى� املشار�عب �س�شاري  املجلس �� و�فراد املنظمات بآراء املجلس إبالغ  .ب 

 .�مناء أو املجلس إ�� �خرى  املشورة تقديم�  .ج 

 �عينون  متنوعة، وم�نية جغرافية بخلفيات يتمتعون  أك��، أو عضوا 30 من �س�شاري  املجلس يتألف .2

سمح�العضاء�املجلس�� وال �س�شاري، املجلس رئ�س �مناء و�ع�ن. للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة

 حضور  إ�� �س�شاري  املجلس رئ�س �مناء و�دعو. املجلس �� اعضاء واي�ون أن �س�شاري�او�رئ�سھ�

 .�قتضاء عند ف��ا، واملشاركة �مناء اجتماعات

 و�قوم. ل��م�ور  مفتوحة ھاجتماعات وت�ون . السنة �� �قل ع�� مرت�ن عادة �س�شاري  املجلس يجتمع .3

�ال املشار�ع �شأن قراراتھ اتخاذ قبل �س�شاري  املجلس باس�شارة املجلس �يقوم �كما  �مناء ك��ى

 .الدستور  �ذا ع�� مق��حة �غي��ات أي إجراء قبلباس�شارتھ�
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  املعيار�املحاس���الدو����ول��عرض�البيانات�املالية:اوال�

�فصــاح�عــن�السياســات�" محــل�معيــار�املحاســبة�الــدو����ول ))  1997املعــدل��ــ��عــام�(يحــل��ــذا�املعيــار�

" املعلومــات�ال�ــ��يجــب��فصــاح�ع��ــا��ــ��البيانــات�املاليــة" ومعيــار�املحاســبة�الــدو���ا��ــامس�" املحاســ�ية

  ". عرض�املوجودات�املتداولة�واملطلو�ات�املتداولة" حاسبة�الدو���الثالث�عشرومعيار�امل

�قــــوم��ـــــذا�املعيـــــار�بتحـــــديث�املتطلبـــــات��ـــــ��املعـــــاي���ال�ـــــ��حـــــل�محل�ـــــا�بمـــــا�يتفـــــق�مـــــع�إطـــــار���نـــــة�معـــــاي���و 

املحاسبة�الدولية�إلعداد�وعرض�البيانات�املالية،�عالوة�ع�ـ��ذلـك�ف�ـو�مصـمم�لتحسـ�ن��نوعيـة�البيانـات�

 .املالية�املعروضة�باستخدام�معاي���املحاسبة�الدولية�

I. املعيار�املحاس���الدو����ول��عرض�البيانات�املالية�ال�دف�من�  

إن�ال�دف�من��ذا�املعيار�بيان�أساس�عرض�البيانات�املالية�لألغراض�العامة�لضمان�إم�انية�مقارن��ا�

بقة�والبيانات�املالية�للم�شآت��خرى،�ولتحقيق��ذا�مع�البيانات�املالية�ا��اصة�بامل�شأة��للف��ات�السا

ال�دف�يحدد��ذا�املعيار��عتبارات�ال�لية�لعرض�البيانات�املالية�و�رشادات�ا��اصة���ي�ل�ا�وا��د�

�وقياس�ا� �املحددة �و�حداث �بالعمليات ��ع��اف �أما �املالية، �البيانات �ملحتوى �املتطلبات �من �د�ى

  .�خرى  تناول�ا����معاي���ا��اسبة�الدولية�و�فصاح�ع��ا�فيتم

�تب�ن� �املالية �البيانات �خارج �مالية �مراجعة �بتقديم ��دارة �تقوم �أن �ع�� �املعيار�امل�شآت ��ذا و���ع

وتو���املالمح�الرئ�سية�لألداء�املا���واملركز�املا���للم�شأة�ونوا���الش�وك�الرئ�سية�ال���تواج��ا،�ومن�

 :التقر�ر�ع���مراجعة�ملا�ي���املمكن�أن�يحتوي��ذا

���ا� .أ  ��عمل �ال�� �الب�ئة ��� �التغ��ات �ذلك ��� �بما ��داء �تحدد �ال�� �الرئ�سية �والتأث��ات العوامل

امل�شأة،�واستجابة�امل�شأة�ل�ذه�التغ��ات�وتأث���ا،�وسياسة�امل�شأة�ا��اصة�باالس�ثمار�للمحافظة�

  .�اصة�بتوز�ع��ر�اح�ع���مستوى��داء�وتحس�نھ�بما����ذلك�سياس��ا�ا�

  .مصادر�التمو�ل�للم�شأة�وسياسة�التمو�ل�بواسطة�القروض�وسياس��ا�ا��اصة�بإدارة�املخاطرة� .ب 

�معاي��� .ج  �بموجب �العمومية �امل��انية ��� �قيم��ا �تنعكس �ال �ال�� �ومصادر�ا �للم�شأة �القوة نوا��

 .املحاسبة�الدولية
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II. انات�املاليةاملعيار�املحاس���الدو����ول��عرض�البي�نـطاق  

يجب�تطبيق��ذا�املعيار����عرض�البيانات�املالية�ا��اص�بجميع��غراض�العامة�املعدة�واملعروضة� -1

 .بموجب�معاي���املحاسبة�الدولية

إن�البيانات�املالية�لألغراض�العامة����تلك�ال���يقصد���ا�تلبية�احتياجات�املستخدم�ن�الذين��م� -2

ار�ر�مصممة�خصيصا�لتلبية�احتياجا��م�من�املعلومات�املحددة،�ل�سوا����موقع�يمك��م�فيھ�طلب�تق

�عامة� �وثيقة �أو�ضمن �مستقل ��ش�ل �املعروضة �البيانات �العامة �لألغراض �املالية �البيانات و�شمل

�املرحلية� �املالية �املعلومات �املعيار�ع�� ��ذا �ينطبق �وال �اكتتاب، �أو��شرة �تقر�ر�ش�ري �مثل أخرى

سواء�ع���البيانات�املالية�مل�شأة�فردية�وع���البيانات�املالية�املوحدة��املختصرة،�بل�ينطبق�ع���حد

ملجموعة�م�شات،�ع���أن��ذا�املعيار�ال�يحول�دون�عرض�البيانات�املالية�املوحدة�ال���تمتثل�ملعاي���

املحاسبة�الدولية�والبيانات�املالية�للشركة��م�بموجب�املتطلبات�القومية�ضمن�نفس�الوثيقة�ما�

 .م�أساس�إعداد��ل�واحد�م��ا�مب�ن�بوضوح����بيان�السياسات�املحاس�ية�دا

ينطبق��ذا�املعيار�ع����افة�أنواع�امل�شآت�بما����ذلك�البنوك�وشر�ات�التأم�ن،�و�ناك�متطلبات� -3

�معيار� ��� �ذكر�ا �املعيار�ورد ��ذا �متطلبات �مع �ت�ناسب ��خرى �املالية �واملؤسسات �للبنوك إضافية

 .�فصاحات����البيانات�املالية�للبنوك�واملؤسسات�املالية�املماثلة�-) 30(���رقم�املحاسبة�الدو 

�ستخدم��ذا�املعيار�مصط��ات�مناسبة�مل�شأة��دف�ا�الر�ح،�وع���ذلك�يمكن�مل�شآت��عمال���� -4

�الر�ح� �لتحقيق ��س�� �ال �ال�� �امل�شات �تحتاج �وقد �املعيار، ��ذا �متطلبات �تطبيق �العام القطاع

ت�ا���ومية�ومشار�ع�القطاع�العام��خرى�ال���تحاول�تطبيق��ذا�املعيار��عديل��وصاف�وامل�شا

املستخدمة�لبنود�معينة����البيانات�املالية�وكذلك�للبيانات�املالية�نفس�ا،�و�ذه�امل�شآت�يمك��ا�

  .أيضا�عرض�أجزاء�إضافية�للبيانات�املالية
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III. عرض�ما����يك���للمركز�املا���للم�شأة�والعمليات�ال���البيانات�املالية��عر�ف���البيانات�املالية����

تقوم���ا،وال�دف�من�البيانات�املالية�ذات��غراض�العامة�تقديم�املعلومات�حول�املركز�املا���للم�شأة�

�قرارات� �اتخاذ�م �عند �املستخدم�ن �من �عر�ضة �لسلسلة �نافع ��و �مما �النقدية �وتدفقا��ا وأداؤ�ا

لبيانات�املالية�نتائج�تو����دارة�للمصادر�املو�لة�ل�ا،�ولتحقيق��ذا�ال�دف�تقدم�اقتصادية،�كما�تب�ن�ا

 :البيانات�املالية�معلومات�حول�ما�ي��

  .موجودا�ت�امل�شأة� .أ 

  .مطلو�ات�امل�شأة .ب 

  .حقوق�املسا�م�ن� .ج 

  .دخل�ومصروفات�امل�شأة�بما����ذلك��ر�اح�وا��سائر .د 

 .التدفقات�النقدية .ه 

باإلضافة�إ���املعلومات��خرى�الواردة�����يضاحات�حول�البيانات�املالية���ساعد��ذه�املعلومات

املستخدم�ن�����توقع�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للم�شأة،�و�ش�ل�خاص�توقيت�توليد�النقد�

  .والنقد�املعادل�والتأكد�من�ذلك�

�خرى�للم�شأة�مسؤوالن�عن�أو�ال�يئة�ا��اكمة�/إن�مجلس��دارة�واملسؤولية�عن�البيانات�املالية� .1

  .إعداد�وتقديم�بيانا��ا�املالية

  أ�داف�البيانات�املالية .2

��دف�البيانات�املالية�إ���تقديم�معلومات�عن�الوضع�املا���ونتائج��عمال�والتغ������الوضع�املا��� .أ 

  .للم�شاة�تفيد�العديد�من�الفئات�ال����ستخدم�ا����اتخاذ�القرارات��قتصادية

�ال .ب  �املستخدم�نتل�� �ملعظم �املش��كة ��حتياجات �الغرض �ل�ذا �املعدة �املالية �فإن�. بيانات �ذلك ومع

. تلك�البيانات�ال�توفر��افة�املعلومات�ال���قد�يحتاج�ا�املستخدم�ن����اتخاذ�القرارات��قتصادية

توفر�بالضرورة�وذلك�راجع�إ���حد�كب���أن�تلك�البيانات��عكس��ثار�املالية�لألحداث�التار�خية�وال�

  .معلومات�غ���مالية

تظ�ر�البيانات�املالية�أيضا�نتائج�تقييم�كفاءة��دارة����القيام�بواجبا��ا�و�ساعد����محاسب��ا�عن� .ج 
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�عل��ا �املؤتمنة �إ���. املوارد �ومحاسب��ا ��دارة �كفاءة �تقييم ��� �يرغبون �الذين �املستخدمون و��دف

ل�املثال�ع���قرارات�لالحتفاظ�باس�ثمارا��م����امل�شأة�اتخاذ�قرارات�اقتصادية�قد��شمل�ع���س�ي

  .أو�بيع�ا�أو�ما�إذا��ان�من�الضروري��غي����دارة

  الفروض�ال���تنطوي�عل��ا�البيانات�املالية .3

  �ستمرار�ة�للم�شأة .أ 

�كم�شأة� - �البقاء �ع�� �امل�شأة �لقدرة �تقييم �إجراء ��دارة �ع�� �يجب �املالية �البيانات �إعداد عند

،�و�جب�إعداد�البيانات�املالية�ع���أساس�أن�امل�شأة�مستمرة�ما�لم�تكن��ناك�نية�لدى�مستمرة

�تفعل� �أن �سوى �واق�� �بديل �أمام�ا �أو�ل�س �املتاجرة �عن �أو�التوقف �امل�شأة �تصفية �إما �دارة

ذلك،��وعندما�ت�ون��دارة�ع���علم�أثناء�قيام�ا�بإجراء�تقييم�ا�بحاالت�عدم�تأكد�مادية�تتعلق�

�كب��ة����قدرة�امل�شأة�ع���البقاء�كم�شأة�مستمرة�فإنھ�يجب�ب
ً
أحداث�أو�ظروف�قد�تث���ش�و�ا

�أن� �أساس �ع�� �املالية �البيانات �إعداد �يتم �ال �وعندما ��ذه، �التأكد �عدم �حاالت �عن �فصاح

�إعداد� �بموجبھ �تم �الذي ��ساس �وعن �ا��قيقة ��ذه �عن ��فصاح �يجب �فإنھ �مستمرة امل�شأة

  .ملالية،�وس�ب�عدم�اعتبار�امل�شأة�أ��ا�م�شأة�مستمرةالبيانات�ا

عند�تقييم�ما�إذا��انت��ستمرار�ة�للم�شأة�مناسبة�يجب�ع����دارة�أن�تأخذ�����عتبار��افة� -

�وال���يجب�أن�ت�ون�ع����قل�إثنا�عشر�ش�را�من�تار�خ� املعلومات�املتوفرة�للمستقبل�املنظور

ون�مقتصرة�ع���ذلك،�و�عتمد�مدى�أخذ�املعلومات�����عتبار�ع���امل��انية�العمومية�دون�أن�ت�

�إ��� �للوصول �سر�عة �وإم�انية �مر�ح �عمليات �تار�خ �للم�شأة �ي�ون �فعندما �حالة، ��ل ��� ا��قائق

�بدون� �مناسب �املستمرة �للم�شأة �املحاس�� ��ساس �بأن ��ست�تاج �يمكن �فإنھ املصادر�املالية

رى�قد�تحتاج��دارة�إ���أن�تأخذ�����عتبار�سلسلة�واسعة�من�تحليل�مفصل،�و���ا��االت��خ

العوامل�املحيطة�بالر�حية�ا��الية�واملتوقعة�و�رامج��سديد�الديون�واملصادر�املحتملة�الس�بدال�

  .التمو�ل�قبل�أن�تقتنع�بأن��ستمرار�ة�للم�شأة�مناسبة

  املحاسبة�ع���أساس��ستحقاق .ب 

�إ - �املستمرة �امل�شأة �ع�� �النقدي�يجب �بالتدفق �ا��اصة �املعلومات �عدا �فيما �املالية �بيانا��ا عداد

  .بموجب�املحاسبة�ع���أساس��ستحقاق
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ول�س�(بموجب�املحاسبة�ع���أساس��ستحقاق�يتم��ع��اف�بالعمليات�و�حداث�عند�حدو��ا� -

�ية�و�بالغ�ع��ا�،�و�تم����يل�ا����ال��الت�املحاس)عندما�يتم�استالم�أو�دفع�النقد�أو�ما��عادلھ

�ال���تتعلق���ا،�و�تم��ع��اف�باملصروفات����قائمة�الدخل�بناء�ع��� ���البيانات�املالية�للف��ات

ع���أن�تطبيق�) مماثلة(ارتباط�مباشر�ب�ن�الت�اليف�ال���تم�تحمل�ا�وعائدات�بنود�دخل�محددة�

مية�ال���ال�تل����عر�ف�املوجودات�أو�مف�وم�املماثلة�ال��سمح�باالع��اف�بالبنود����امل��انية�العمو 

  .املطلو�ات�

  ثبات�العرض .ج 

يجب��بقاء�ع���عرض�وتص�يف�البنود����العمليات�املالية�من�ف��ة�إ���الف��ات�التالية�ل�ا،�إال���� -

 :ا��االت�التالية

 التغ���س�� �أن �املالية �بيانا��ا �لعرض �أو�مراجعة �امل�شأة �عمليات �طبيعة ��� ��غ����ام �تب�ن نجم�إذا

  .عنھ�عرض�مناسب�أك���لألحداث�أو�العمليات

 إذا�تطلب�معيار�محاسبة�دو���إجراء��غي������العرض�أو�تطلب�ذلك�تفس���من�التفس��ات�الصادرة�

 .عن�ال��نة�الدائمة�للتفس��ات

قد�يو���امتالك�أو�تصرف��ام�أو�مراجعة�لعرض�البيانات�املالية�بوجوب�عرض�البيانات�املالية� -

�مختلف �أن��ش�ل �املحتمل �من ��ان �ا �إذ �فقط �املالية �بيانا��ا ��غي���عرض �امل�شأة �ع�� �و�جب ،

��ذه�التغ��ات���� �تتم �س�ستمر�أو��انت�املنفعة�من�عرض�بديل�وا��ة،�وعندما ال�ي�ل�املعدل

،�و�سمح�بإجراء��غي���)38(العرض�تقوم�امل�شأة�بإعادة�تص�يف�معلوما��ا�املقارنة�حسب�الفقرة�

  .تثال�للمتطلبات�القومية�ما�دام�العرض�املعدل�يتما����مع�متطلبات��ذا�املعيار���العرض�لالم

  املادية�والتجميع .د 

يجب�عرض��ل�بند�مادي��ش�ل�مستقل����البيانات�املالية،�و�جب�تجميع�البنود�غ���املادية�مع� -

  .املبالغ�ذات�الطبيعة�أو�الوظيفة�املشا��ة،�وال�توجد�حاجة�لعرض�ا��ش�ل�مستقل

�ا - ����تنجم �بتجميع�ا ��ي�ل��ا �تمت �ال�� �العمليات �من �كب��ة �كميات �معا��ة �من �املالية لبيانات

�أو�وظيف��ا،�واملرحلة�ال��ائية����عملية�التجميع�والتص�يف����عرض� �طبيع��ا مجموعات�حسب

بيانات�مختصرة�ومصنفة��ش�ل�بنودا����صلب�البيانات�املالية�أو�����يضاحات،�وإذا��ان�أحد�

�س�ماديا��ش�ل�فردي�فإنھ�يتم�تجميعھ�مع�البنود��خرى�إما����صلب�البيانات�املالية�أو�البنود�ل
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����صلب�البيانات�املالية
ً
.  ����يضاحات�،والبند�غ���املادي��ش�ل��اف�ال��ستلزم�عرضا�مستقال

 .ورغم�ذلك�قد�ي�ون�ماديا��ش�ل��اف�يتوجب�عرضھ�مستقال�����يضاحات

��عت��  - �السياق ��ذا �ع������ �ع��ا ��فصاح �يؤثر�عدم �أن �املمكن �من �كأن �إذا �مادية املعلومات

القرارات��قتصادية�للمستخدم�ن�إذا�أخذت�بناء�ع���البيانات�املالية،�و�عتمد�املادية�ع�����م�

�أحد� ��ان �إذا �تقر�ر�ما �وعند �ذكره، ��عدم �ا��اصة �الظروف ��� �عليھ �حكم �الذي �البند وطبيعة

�ا �من �أو�مجموعة �أو�البنود �طبيعة �وت�ون �معا، �البند �و��م �طبيعة �تقييم �يتم �فإنھ �مادية لبنود

�املوجودات� �تجميع �يتم �املثال �س�يل �فع�� �الظروف، �ع�� �اعتمادا �املحدد �العامل ��� �البند ��م

�الكب��ة� �البنود �أن �ع�� �كب��ة، �الفردية �املبالغ ��انت �إذا �امل�شا���ن �والعمل �الطبيعة �ذات الفردية

  .يع��ا�أو�عمل�ا�يتم�عرض�ا��ش�ل�مستقلال���تختلف����طب

��انت� - �إذا �الدولية �ملعاي���املحاسبة �لإلفصاح �املحددة �املتطلبات �تلبية �ضرورة �املادية ��ستلزم ال

  . املعلومات�الناجمة�غ���مادية

  املقاصة .ه 

يجب�عدم�إجراء�مقاصة�ب�ن�املوجودات�واملطلو�ات�إال�إذا��انت�املقاصة�مطلو�ة�أو�مسموح���ا� -

  .ل�معيار�محاسبة�دو���آخرمن�قب

  :يجب�عدم�إجراء�مقاصة�بنود�الدخل�واملصروفات�عندما�وفقط�عندما�يتحقق�ما�ي�� -

 ،يتطلب�أو��سمح�معيار�محاسبة�دو�����ا  

 أو�أحداث�� �عمليات �أو�عن �ع��ا �والناجمة ���ا �املتعلقة �وا��سائر�واملصروفات ��ر�اح ��انت إذا

 .29تجميع�ا�حسب�الفقرة��مشا��ة�ل�ست�مادية،�و�ذه�املبالغ�يجب

�واملصروفات�مادية�أن� - �وكذلك�الدخل �واملطلو�ات �ت�ون��ل�من�املوجودات �عندما من�الضروري

� �مستقل ��ش�ل �التقار�ر�ع��ا �تقديم �العمومية،�. يتم �أو�امل��انية �الدخل �قائمة ��� �إما �املقاصة إن

�من �تقلل �أو�ا��دث، �جو�ر�العملية ��عكس �املقاصة ��انت �إذا �عدا �ع����فيما �املستخدم�ن قدرة

إن�تقديم�.  ف�م�العمليات�ال���يتم�القيام���ا�وع���تقييم�التدفقات�النقدية�املستقبلية��للم�شأة
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�التقادم� �مخصصات �ذلك �مثال �التقييم، �مخصصات �م��ا �مخصوما �املوجودات التقار�ر�حول

  .مقاصة�للمخزون�ومخصصات�الديون�املش�وك�ف��ا����حسابات�الذمم�املدينة�ال��عت�� 

  �ي�ل�واملحتوى�البيانات�املالية .4

يتطلب��ذا�املعيار�إفصاحات�معينة����صلب�البيانات�املالية،�و�تطلب��فصاح�عن�بنود�أخرى�إما�   

���صلب�البيانات�املالية�أو�����يضاحات،�كما�يقدم�نماذج�مو������ا�كم��ق�للمعيار�يمكن�للم�شأة�

� �لظروف�ا، ��و�مناسب �ما �حسب �اتباع�ا �رقم �الدو�� �معيار�املحاسبة �قائمة�) 7(و�قدم �يكال�لعرض

�النقدي �و �.التدفق �املعيار�املصط�� ��ذا ����" �فصاح"�ستخدم �مقدمة �بنودا �و�شمل �واسع، �مع�� ��

�بموجب� �املطلو�ة ��فصاحات �عمل �و�تم �املالية �البيانات �إيضاحات ��� �وكذلك �مالية �قائمة ��ل بداية

خرى�حسب�متطلبات��ذه�املعاي��،�وما�لم�يحدد��ذا�املعيار�أو�معيار�آخر�معاي���املحاسبة�الدولية�� 

 .عكس�ذ�لك�تتم��ذه��فصاحات�إما����بداية�البيانات�املالية�أو�����يضاحات�

  تحديد�البيانات�املالية .أ 

�الوثيقة� - �نفس ��� ��خرى �املعلومات �عن �وتمي���ا �وا�� ��ش�ل �املالية �البيانات �تحديد يجب

 .امل�شورة

تنطبق�معاي���املحاسبة�الدولية�فقط�ع���البيانات�املالية�ول�س�ع���املعلومات��خرى�املقدمة���� -

�ب�ن� �التفرقة �املستخدمون ��ستطيع �أن �امل�م �من �ذلك �وع�� �أخرى، �وثيقة ��� �أو تقر�ر�سنوي

أن�ت�ون�املعلومات�املعدة�باستخدام�معاي���املحاسبة�الدولية�واملعلومات��خرى�ال���من�املمكن�

 .للمستخدم�ن�إال�أ��ا�ل�ست�موضوعا�للمعاي�� مفيدة

�عرض�املعلومات� - �أجزاء�البيانات�املالية�بوضوح،�عالوة�ع���ذلك�يجب يجب�تحديد��ل�جزء�من

  :التالية��ش�ل�بارز�وإعاد��ا�عندما�ت�ون�ضرور�ة�لف�م�املعلومات�املقدمة��ش�ل���يح

 أخرى�للتحديدأسم�امل�شأة�ال���قدمت�التقر�ر�أو�وسيلة�.  

 ما�إذا��انت�البيانات�املالية��غطي�امل�شأة�الفردية�أو�مجموعة�من�امل�شآت.  
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 البيانات�� �ألجزاء �مناسب �أ��ما �املالية �البيانات ��غط��ا �ال�� �أو�الف��ة �العمومية �امل��انية تار�خ

  .املالية

 عملة�التقر�ر. 

 ةمستوى�الدقة�املستخدمة����عرض��رقام����البيانات�املالي. 

ع����قل،�و���ا��االت��ست�نائية�" يجب�تقديم�البيانات�املالية�سنو�االف��ة�ال����غط��ا�التقر�ر� .ب 

�و�تم�تقديم�البيانات�املالية�السنو�ة�لف��ة�أطول�أو�أقصر� �تار�خ�امل��انية�العمومية ال���يتغ���ف��ا

  .ذلك��من�سنة�واحدة�يجب�ع���امل�شأة�أن�تف���ع����سباب�ال���أدت�إ��

  غ���املتداولة/التمي���ب�ن�املوجودات�واملطلو�ات�املتداولة .ج 

�ما�إذا��انت�ستعرض�املوجودات�املتداولة�   �ع���طبيعة�عمليا��ا
ً
يجب�ع����ل�م�شأة�أن�تحدد�بناءا

وغ���املتداولة�واملطلو�ات�املتداولة�وغ���املتداولة�كفئات�مستقلة����صلب�امل��انية�العمومية�وم�ما��ان�

سلوب�العرض�الذي�تت�ناه�امل�شأة�يجب�عل��ا�أن�تف���ل�ل�بند�من�بنود�املوجودات�واملطلو�ات�ال���أ

�املبلغ� �العمومية �امل��انية �تار�خ �من
ً
�عشر�ش�را �إث�� �و�عد �قبل �أو��عديل�ا �استعاد��ا �يتوقع �مبالغ �شمل

 
ً
  .الذي�يتوقع�استعادتھ�أو��سو�تھ��عد�أك���من�إث���عشر�ش�را

�تجدر��  �إليھوما � شارة �مصط�� �املعيار��ستخدم �وغ���"�ذا �امللموسة �املوجودات �ل�شمل غ���متداول

امللموسة�وال�شغيلية�واملالية�ال������بطبيع��ا�طو�لة��جل،�و�و�ال�يمنع�استخدام�أوصاف�بديلة�مادام�

  .املع���وا��ا

 :اليةيجب�تص�يف�أصل�ع���أنھ�أصل�متداول����ا��االت�الت:  �صول�املتداولة .أ 

  .عندما�يتوقع�أن�يتحقق�أو�يحتفظ�بھ�للبيع�أو��س��الك�أثناء�الدورة�ال�شغيلية�العادية�للم�شأة -

عندما�يحتفظ�بھ��ش�ل�رئ�����ألغراض�املتاجرة�أو�ع���املدى�القص���و�توقع�أن�يتحقق�خالل� -

�من�تار�خ�امل��انية�العمومية
ً
  . إثنا�عشر�ش�را

�نقدي -
ً
�أو�أصال

ً
�وال�توجد�قيود�ع���استعمالھعندما�ي�ون�نقدا

ً
 .ا�معادال
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  .يجب�تص�يف�جميع�املوجودات��خرى�ع���أ��ا�موجودات�غ���متداولة

�غ��� �أ��ا �ع�� �للفائدة �املنتجة ��جل �طو�لة �موجودا��ا �تص�يف ��ستمر��� �أن �امل�شأة �ع�� �يجب كما

�امل��ا �تار�خ �من
ً
�عشر�ش�را �إثنا �خالل �ال�سو�ة ��ستحق �عندما �ح�� �ا��االت�متداولة ��� �العمومية نية

  :التالية

-  
ً
  .إذا��ان��جل��ص���لف��ة�تز�د�عن�إث���عشر�ش�را

 .إذا��انت�امل�شأة�تنوي�إعادة�تمو�ل��ل��ام�ع���أساس�طو�ل��جل� -

إذا��انت�تلك�النية�مدعومة�باتفاقية�إلعادة�التمو�ل�أو�إعادة�جدولة�الدفعات�ال���تكتمل�قبل� -

 .البيانات�املاليةاملصادقة�ع���إصدار�

  :يجب�تص�يف�املطلوب�ع���أنھ�مطلوب�متداول����ا��الت�ن�التاليت�ناملطلو�ات�املتداولة�� .ب 

  .عندما�يتوقع��سو�تھ�أثناء�الدورة�ال�شغيلية�العادية�للم�شأة -

�من�تار�خ�امل��انية�العمومية -
ً
 .عندما��ستحق�ال�سو�ة�خالل�إثنا�عشر�ش�را

  .خرى�ع���أ��ا�مطلو�ات�غ���متداولةيجب�تص�يف�جميع�املطلو�ات�� 

IV. شمل�مجموعة��املة�من�البيانات�املالية��جزاء�التالية�: أجزاء�البيانات�املالية��: 

  :امل��انية� .1

يجب�أن�تحتوي�امل��انية�العمومية����املعلومات�ال���يجب�عرض�ا����صلب�امل��انية�العمومية�� . أ

  .لغ�التاليةصل��ا�كحد�أد�ى�ع���البنود�ال����عرض�املبا

  .املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات -

  .املوجودات�غ���امللموسة -

  ).باست�ناء�املبالغ�املب�نة�تحت�البنود�د،و،ز(املوجودات�املالية� -

  .�س�ثمارات�ال���تمت�محاسب��ا�باستخدام�أسلوب�حقوق�امللكية -

  .املخزون -
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  .الذمم�التجار�ة�املدينة�والذمم�املدينة��خرى  -

  .املعادل�النقد�والنقد -

  .الذمم�التجار�ة�الدائنة�والذمم�الدائنة��خرى  -

  .ضرائب�الدخل-12املطلو�ات�واملوجودات�الضر��ية�حسبما�يتطلب�معيار�املحاسبة�الدو���رقم -

  .املخصصات -

  .املطلو�ات�غ���املتداولة�املنتجة�للفائدة -

  .حصة��قلية -

  .رأس�املال�الصادر�و�حتياطيات -

يجب�ع���امل�شأة�أن�تف���عما�ي���إما����صلب�امل��انية�:  أو�����يضاحات�فصاح����امل��انية�� . ب

  :العمومية�أو�����يضاحات

  :بال�سبة�ل�ل�نوع�من�رأس�املال�املسا�م -

 عدد��س�م�املصرح���ا. 

 عدد��س�م�الصادرة�واملدفوعة�بال�امل،�وعدد��س�م�الصادرة�ولك��ا�ل�ست�مدفوعة�بال�امل.  

 ية�ل�ل�س�م�أو�أن��س�م�ل�س�ل�ا�قيمة�اسميةالقيمة��سم.  

 مطابقة�لعدد��س�م�غ���املسددة����بداية�و��اية�السنة.  

 ذلك�القيود�ع���توز�ع�أر�اح��س�م����� ا��قوق�و�فضليات�والقيود�ا��اصة�بتلك�الفئة�بما

  .و�سديد�رأس�املال

 ية�أو�شر�ا��ا�الزميلةأس�م�امل�شأة�ال���تملك�ا�امل�شأة�نفس�ا�أو�شر�ا��ا�الفرع.  

 س�م�املحتفظ���ا�إلصدار�ا�بموجب�ا��يارات�وعقود�املبيعات�بما����ذلك�الشروط�واملبالغ�.  

  .وصف�لطبيعة�وغرض��ل�احتياطي�ضمن�حقوق�املالك�ن -
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مبلغ�أر�اح��س�م�املوزعة�املق��حة�أو�املصرح�ع��ا��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية�لكن�قبل�املصادقة� -

  . صدار�البيانات�املاليةع���إ

 .مبلغ�أية�أر�اح�أس�م�تفضيلية�م��اكمة�لم�يتم��ع��اف���ا -

�معلومات� �عن ��فصاح ����اص �شركة �مثل �مسا�م �رأسمال �بدون ��� �ال�� �امل�شأة �ع�� يجب

معادلة�للمعلومات�املطلو�ة�أعاله�مب�نة�ا��ر�ات�أثناء�الف��ة�����ل�فئة�من�حصة�امللكية�وا��قوق�

  .ضليات�والقيود�ل�ل�فئة�من�حصة�امللكيةو�ف

  قائمة�الدخل .2

يجب�أن��شمل�قائمة�الدخل�كحد�أد�ى�البنود�ال���املعلومات�ال���تقدم����صلب�قائمة�الدخل� . أ

  :�عرض�املبالغ�التالية

  .�يراد -

  .نتائج���شطة�ال�شغيلية -

  .ت�اليف�التمو�ل -

- � ��ر�اح ��� �املش��كة �واملشار�ع �الزميلة �الشر�ات �باستخدام�حصة �محاسب��ا �تمت وا��سائر�ال��

  .طر�قة�حقوق�امللكية

  .املصروف�الضر��� -

  .الر�ح�أو�ا��سارة�من���شطة�العادية -

  .البنود�غ���العادية -

  .حصة��قلية -

  .صا���الر�ح�أو�ا��سارة�للف��ة -
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  املعلومات�ال���يجب�عرض�ا����صلب�قائمة�الدخل�أو�����يضاحات . ب

��عرض - �أن �امل�شأة �ع�� ��يجب
ً
�تحليال �الدخل �قائمة �إيضاحات �أو��� �الدخل �قائمة �صلب ��� إما

يتم�تجميع�املصروفات�(للمصروفات�باستخدام�تص�يف�مب���إما�ع���طبيعة�املصروفات�أو�عمل�ا

  .ضمن�امل�شأة) ���قائمة�الدخل�حسب�طبيع��ا

  .ئمة�الدخل���ع��ذا�املعيار�امل�شات�ع���عرض�التحليل�الوارد����الفقرة�اعاله�����صلب�قا -

�قد� - �ال�� � �املا�� ��داء �أجزاء �من �إبراز�سلسلة �أجل �من �املصروفات �لبنود �فر�� �تقسيم �إجراء يتم

تختلف�من�ناحية�الثبات�وإم�انية�الر�ح�أو�ا��سارة�وإم�انية�الت�بؤ���ا،�و�تم�تقديم��ذه�املعلومات�

 .بطر�قة�واحدة�أو�بطر�قت�ن�

�ق - �صلب ��� �إما �تف�� �أن �امل�شأة �ع�� �الس�م�يجب �ر�ح �مبلغ �عن ��يضاحات �أو��� �الدخل ائمة

 .املعلن�أو�املق��ح�للف��ة�ال����غط��ا�البيانات�املالية

�تظ�ر�ما�ي�� -
ً
 :يجب�ع���امل�شأة�أن��عرض�كجزء�مستقل�لبيانا��ا�املالية�قائمة

 صا���الر�ح�أو�ا��سارة�للف��ة. 

 ع��اف���ا�حسب�متطلبات��ل�بند�من�بنود�الدخل�أو�املصروف�أو�الر�ح�أو�ا��سارة�ا�� ل���يتم

  .املعاي����خرى��ش�ل�مباشر����حقوق�املسا�م�ن�وإجما����ذه�البنود

 مع�ا�� �التعامل �تم �ال�� �الرئ�سة ��خطاء �وت��يح �املحاس�ية �السياسة ��� �للتغ��ات �ثر�ال��اك��

 ).8(بموجب�املعا��ات�القياسية����معيار�املحاسبة�الدو���رقم�

  :ذلك�يجب�ع���امل�شأة�أن��عرض�ضمن��ذه�القائمة�أو�����يضاحات�ما�ي���إضافة�إ�� 

 املعامالت�الرأسمالية�مع�املالك�ن�والتوز�عات�للمالك�ن.  

 العمومية� �امل��انية �تار�خ �و�� �الف��ة �بداية ��� �امل��اكمة �أو�ا��سارة �الر�ح �خالل�. رصيد وا��ر�ات

  .الف��ة
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 ة�من��س�م�العادية�لرأس�املال�وعالوة��صدار�و�ل�احتياطي�مطابقة�ب�ن�القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئ

 .���بداية�و��اية�الف��ة�مب�نة��ش�ل�مستقل��ل�حركة

  قائمة�التدفق�النقدي .3

املتطلبات�الالزمة�لعرض�قائمة�التدفق�النقدي�و�فصاحات�) 7(يحدد�معيار�املحاسبة�الدو���رقم�

النقدي�مفيدة�من�حيث�أ��ا�تزود�مستخدمي�البيانات�املالية�املتعلقة�بھ،�و�و�يب�ن�أن�معلومات�التدفق�

��ذه� �الستخدام �امل�شأة �واحتياجات �املعادل �والنقد �النقد �توليد �ع�� �امل�شأة �قدرة �لتقييم بأساس

  .التدفقات�النقدية

  .املالحق�إيضاحات�البيانات�املالية .4

  :يجب�أن�ت�ون�إيضاحات�البيانات�املالية�للم�شأة�وفقا�ملا�ي�� . أ

  تم�عر� �ال�� �املحددة �املحاس�ية �والسياسات �املالية �البيانات �إعداد �أساس �حول �معلومات ض

  .اختيار�ا�وتطبيق�ا�للمعامالت�و�حداث�ال�امة

 فصاح�عن�املعلومات�ال���تتطل��ا�معاي���املحاسبة�الدولية�ال������غ���معروضة����م�ان�آخر�����

  .البيانات�املالية

 ضافي�� �املعلومات �لعرض�تقديم �ضرور�ة �ولك��ا �املالية �البيانات �صلب ��� �غ���مقدمة ��� �ال�� ة

  .عادل

�صلب� . ب ��� �بند ��ل �ب�ن �الر�ط �يجب �كما �منتظم، �بأسلوب �املالية �البيانات �إيضاحات �تقديم يجب

���� ���ا �صلة �ذات �معلومات �أية �مع �النقدي �التدفق �وقائمة �الدخل �وقائمة �العمومية امل��انية

 .�يضاحات

البيانات�املالية��وصاف�السردية�أو�تحاليل�أك���تفصيال�للمبالغ�املب�نة����صلب���شمل�إيضاحات . ت

�املسا�م�ن� �حقوق ��� �التغ��ات �وقائمة �النقدي �التدفق �وقائمة �الدخل �وقائمة �العمومية امل��انية

وكذلك�معلومات�إضافية�مثل�املطلو�ات�و�ل��امات�الطارئة،�و����شمل�معلومات�تطل��ا�و���ع�

 .عاد�ل� صاح�ع��ا�معاي���املحاسبة�الدولية،�وإفصاحات�أخرى�الزمة�لتحقيق�عرض�ف
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يتم�عادة�عرض��يضاحات�حسب�ال��ت�ب�التا���مما��ساعد�املستخدم�ن����ف�م�البيانات�املالية� . ث

 .ومقارن��ا�مع�بيانات�امل�شات��خرى 

  .بيان�باالمتثال�ملعاي���املحاسبة�الدولية -

  .لقياس�والسياسات�املحاس�ية�املطبقةا�) أسس(بيان�بأساس� -

معلومات�مدعمة�للبنود�املعروضة����صلب��ل�قائمة�مالية����نفس�ال��ت�ب�الذي�عرض�فيھ��ل�� -

 .بند�و�ل�قائمة�مالية�

  :إفصاحات�أخرى��شمل�ما�ي��� -

 .البنود�الطارئة�واملطلو�ات�و�فصاحات�املالية��خرى  -

 .إفصاحات�غ���مالية -

�ق . ج �ا��االت ��عض �ضمن��� �معينة �بنود �ترت�ب ��غي�� �فيھ �املرغوب �أو �الضروري �من �ي�ون د

�القيمة� �و�عديالت �لفائدة �بأسعار�ا �ا��اصة �املعلومات �دمج �يمكن �املثال �س�يل �فع�� �يضاحات،

�إفصاحات� ��� ��و�� �أن �من �بالرغم �املالية ��دوات �باستحقاقات �ا��اصة �املعلومات �مع العادلة

�تت �و�خ��ة �الدخل �منتظم�لقائمة ���ي�ل ��حتفاظ �يتم �ذلك �و�رغم �العمومية، �بامل��انية علق

 
ً
 .لإليضاحات�إ���ا��د�املمكن�عمليا

�مستقل� . ح �كجزء �املحددة �املحاس�ية �والسياسات �املالية �البيانات �بأساس �ا��اصة �املعلومات عرض

 .للبيانات�املالية

تم��فصاح�عنھ����م�ان�يجب�ع���امل�شأة�أن�تف���عما�ي���إذا�لم�يكن�قد�:  إفصاحات�أخرى  . خ

  :آخر����املعلومات�ال���تم��شر�ا�مع�البيانات�املالية

أو�املركز�الرئ�����للعمل�إذا�(موطن�امل�شأة�وش�ل�ا�القانو�ي�و�لد�تأس�س�ا�وعنوان�مكت��ا�امل��ل� -

�عن�املكتب�امل��ل
ً
  ).�ان�مختلفا

  .بيان�لطبيعة�عمليات�امل�شأة�وأ�شط��ا�الرئ�سية -

  .�م�وامل�شأة��م�للمجموعةاسم�امل�شأة� -

  .عدد�املوظف�ن������اية�الف��ة�أو�معدل�م�للف��ة -
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  .املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية: ثانيا�

I.  إن�املعلومات�املتعلقة�بالتدفقات�:  املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية��دف�املعيار

�� �مفيدة �م�شأة �ألي �تلك�النقدية �قدرة �لقياس �الالزم �باألساس �املالية �البيانات �مستخدمي �تزو�د �

�التدفقات� �تلك �من �و�نتفاع �الستخدام �امل�شأة �واحتياجات ��عادل�ا �أو�ما �نقدية �توليد �ع�� امل�شأة

وتتطلب�القرارات��قتصادية�ملستخدمي�املعلومات�تقييم�قدرة�امل�شأة�ع���توليد�نقدية�وما�. النقدية

  . وكذلك�توقيت�ودرجة�التأكد�املتعلقة�بتوليد�تلك�التدفقات�عادل�ا�

�وما� �النقدية ��� �الفعلية �التغ��ات �عن �معلومات �بتقديم �امل�شات �إلزام �املعيار�إ�� ��ذا و��دف

�عادل�ا�وذلك�بإعداد�قائمة�للتدفقات�النقدية�مع�تقسيم�التدفقات�النقدية�خالل�الف��ة�إ���تدفقات�

  .و�س�ثمار�ة�والتمو�لية�من�ال�شاطات�ال�شغيلية�

II.  املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية�نطاق�املعيار:  

يجب�ع���امل�شأة�أن�تقوم�بإعداد�قائمة�بالتدفقات�النقدية�وذلك�وفقا�ملتطلبات��ذا�املعيار،�و�جب� .أ 

امل�شأة�بإعداد��عرض�تلك�القائمة�كجزء�متمم�لبيانا��ا�املالية�وذلك�ل�ل�ف��ة�من�الف��ات�ال���تقوم

  بيانات�مالية�ع��ا�

�وما� .ب  �النقدية �واستخدام �بتوليد �قيام�ا �كيفية �بمعرفة �للم�شأة �املالية �البيانات �مستخدمو ��تم

��انت�النقدية�يمكن�النظر� �إذا �وعما �عادل�ا�وذلك��غض�النظر�عن�طبيعة�أ�شطة�امل�شآت�املختلفة

��و�ا� �كما �للم�شاة �ال��ا�ي �املنتج �أ��ا �ع�� �املاليةإل��ا �للم�شات �بال�سبة �اختالف�. �ال �رغم فامل�شات

�ال�شغيلية� �وظائف�ا �لتأدية �وذلك �النقدية �إ�� �تحتاج �واملصروفات �لإليرادات �املولدة �الرئ�سية أ�شط��ا

و�ناء�ع���ذلك�فإن��ذا�املعيار�يتطلب�قيام��افة�امل�شآت�. وسداد�ال��اما��ا�ولتوف���عائد�للمس�ثمر�ن

  .فقات�النقديةبإعداد�قائمة�للتد

V. فوائد�املعلومات�املتعلقة�بالتدفقات�النقدية  

�ا .أ  �التدفقات �قائمة �استخدام �حالة �ع����� �ا��صول �يمكن �فإنھ ��خرى �املالية �البيانات �مع لنقدية

بما����(معلومات�تمكن�املستخدم�ن�من�تقييم�التغ��ات����صا���موجودات�امل�شأة�و�ي�ل�ا�التمو����

وقدر��ا����التأث���ع���مقادير�وتوقيت�ا��صول�ع���التدفقات�النقدية�) ذلك�السيولة�واملالءة�املالية

�الت �أجل �من �املتاحةوذلك �الفرص �أو�استغالل �املتغ��ة �الظروف �مع �املتعلقة�. كيف و�عت���املعلومات
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بالتدفقات�النقدية�مفيدة����قياس�قدرة�امل�شأة�ع���توليد�وتوليد�نقدية�وما��عادل�ا�وكذلك�مساعدة�

�ا��الية� �بالقيم �يتعلق �فيما �واملقارنات �التقديرات �عمل �من �تمك��م �نماذج �بناء �ع�� املستخدم�ن

كما�أ��ا��ساعد����عملية�إجراء�املقارنات�ب�ن�تقار�ر�تقييم��داء�. لتدفقات�النقدية�ملختلف�امل�شاتل

�للعمليات� �مختلفة �محاس�ية �معا��ات �تأث���استخدام �تال�� ��س�ب �وذلك �امل�شآت �ملختلف ال�شغي��

  .و�حداث�امل�شا��ة�

�التار�خية .ب  �النقدية �بالتدفقات �املتعلقة �املعلومات �الت�بؤ�بمقادير���ستخدم ��� �كمؤشر��ساعد غالبا

���ا �املرتبطة �التأكد �عوامل �وتحديد �املستقبلية �النقدية �التدفقات ����. وتوقيت ��عت���مفيدة �أ��ا كما

مراجعة�وتقييم�دقة�التقديرات�املاضية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�و���فحص�العالقة�ب�ن�الر�حية�

  .�������سعار�وصا���التدفقات�النقدية�و�آثار�التغ

VI. فيما�ي����عر�ف�املصط��ات�املستخدمة�����ذا�املعيار�عر�ف�املصط��ات�:  

  .و�قصد���ا�النقدية�با��ز�نة�والودا�ع�تحت�الطلب:  النقدية .1

�املعادلة .2 �مقدار�محدد��:  النقدية �إ�� �تحو�ل�ا �يمكن �وال�� ��جل �قص��ة ��س�ثمارات �من وتت�ون

  .تعرض��لدرجة�عالية�من�املخاطر�من�حيث�التغي������قيم��اومعروف�من�النقدية�وال���ال�ت

  .الداخلة�و�ا��ارجة�من�النقدية�وما��عادل�ا�� وتتمثل����التدفقات:  التدفقات�النقدية .3

�ال�شغيلية .4 ���شطة�:  ��شطة �وكذلك �امل�شأة �إليرادات �املولدة �الرئ�سية ���شطة �عن عبارة

  .�ة�أو�تمو�لية��خرى�ال���ال��عت���أ�شطة�اس�ثمار 

��س�ثمار�ة .5 �املوجودات�:  ��شطة �من �أو�التخلص �ع�� �با��صول �املتعلقة ���شطة �عن عبارة

  .طو�لة��جل�باإلضافة�إ����س�ثمارات��خرى�ال���ال��عت���نقدية�معادلة

كية�و�عبارة�عن���شطة�ال���ي�تج�ع��ا��غي��ات������م�وم�ونات�حقوق�املل:   ��شطة�التمو�لية .6

  .القروض�ا��اصة�بامل�شأة�

VII. عرض�قائمة�التدفقات�النقدية:  

�طبيعة� - �حسب �مبو�ة �الف��ة �خالل �النقدية �التدفقات �النقدية �التدفقات �تظ�ر�قائمة �أن � يجب

  .��شطة�املتعلقة���ا�إ���تدفقات�من���شطة�ال�شغيلية�و��س�ثمار�ة،��والتمو�لية�

�النق - �التدفقات ��عرض �أن �م�شأة ��ل �التمو�لية�ع�� ��س�ثمار�ة، �ال�شغيلية، ���شطة �من دية
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�تمارس�ا �ال�� �العمليات �لطبيعة ��ك���مناسبة �حسب�. باألسلوب �النقدية �التدفقات �تبو�ب و�ساعد

��شطة����تقديم�معلومات�تفيد�املستخدم�ن����تقدير�أثر�تلك���شطة�ع���الوضع�املا���للم�شأة�

��عادل�ا �وما �تقدير�النقدية �تلك�. و�� �ب�ن �العالقات �تقييم ��� �أيضا �املعلومات ��ذه �استخدام و�مكن

  .��شطة

من�املمكن�أن�تتضمن�عملية�واحدة�تدفقات�نقدية�تخص�اك���من��شاط،�فع���س�يل�املثال�فإن� -

عملية�سداد�أحد�القروض�قد��شتمل�ع���سداد�أصل�الدين�باإلضافة�إ���الفوائد،�و����ذه�ا��الة�

  .ئد�باعتبار�ا��شاط��شغي���أما�سداد�أصل�الدين�فيمكن�اعتباره��شاطا�تمو�ليايمكن�تص�يف�الفوا

  تدفقات���شطة�ال�شغيلية .1

�عت���التدفقات�النقدية�الناتجة�من���شطة�ال�شغيلية�مؤشرا��اما�لبيان�مدى�قدرة�امل�شأة�ع����    

�وللمح �الرئ�سية�تكفي�لسداد�قروض�ا �عمليا��ا �من �ال�شغيلية�توليد�تدفقات�نقدية افظة�ع���قدر��ا

. وتوز�ع�أر�اح�نقدية�ع���املسا�م�ن�وتمو�ل�اس�ثمارات�جديدة�دون�ال��وء�إ���مصادر�تمو�ل�خارجية

وتفيد�املعلومات�التار�خية�املتعلقة�بامل�ونات�الرئ�سية�للتدفقات�النقدية�من���شطة�ال�شغيلية�إذا�

  .الت�بؤ�بالتدفقات�النقدية�املستقبلية�ما�تم�استخدام�ا�مع�املعلومات��خرى�ألغراض�

يتم�توليد�التدفقات�النقدية�من���شطة�الرئ�سية�املنتجة�إليرادات�امل�شأة�،�و�لذلك�فإ��ا�ت�تج�عن�  

ومن�أمثلة�التدفقات�النقدية�. �حداث��خرى�ال���تدخل����تحديد�صا���الر�ح�أو�ا��سارة العمليات�و

  :��من���شطة�ال�شغيلية�ما�ي�

 املتحصالت�النقدية�من�بيع�السلع�وتقديم�ا��دمات�.  

 من�� �وغ���ا �و�العموالت، �والرسوم �امتيازات، �حقوق �منح �عن �الناتجة �النقدية املتحصالت

  .�يرادات�

 املدفوعات�النقدية�للموردين�مقابل�ا��صول�ع���سلع�أو�خدمات.  

 املدفوعات�النقدية�للعامل�ن�أو�نيابة�ع��م.  

 دفوعات�النقدية�لشر�ات�التأم�ن����صورة�أقساط�أو�مطالبات��عو�ض�أو�أية�املتحصالت�وامل

  .مزايا�ت�تج�عن�بوالص�التام�ن



اليةالبيانات�امل..................................................... .......................................................................:.الفصل�الثا�ي�  

 

34 
 

 بأ�شطة�� �مباشرة �خاصة ��انت �إذا �إال �مس��دة �ضرائب �أو�أية �كضرائب �النقدية املدفوعات

  . اس�ثمار�ة�أو�تمو�لية

 مل�أو��يجاراملتحصالت�واملدفوعات�النقدية�املتعلقة��عقود�محتفظ���ا�للتعا.  

ورغم�أن��عض�العمليات�كبيع�أصل�ثابت،�قد�ي�تج�ع��ا�م�اسب�أو�خسائر�يتم�تضمي��ا����صا������

  الر�ح�أو�ا��سارة،�إال�أن�النقدية�الناتجة�عن�مثل��ذه�العمليات��عت���متعلقة�باأل�شطة��س�ثمار�ة�

اض�التعامل�أو��تجار�ف��ا،�فإ��ا��عت���كحالة�احتفاظ�إحدى�امل�شات�بأوراق�مالية�أو�قروض�ألغر        

مشا��ة�للمخزون�الذي�يتم�ا��صول�عليھ��غرض�البيع،�ولذلك�فإن�التدفقات�النقدية�املتعلقة��شراء�

وقياسا�ع���ذلك�فإن�. و�يع�تلك��وراق�يجب�أن�تبوب�كتدفقات�نقدية�متعلقة�باأل�شطة�ال�شغيلية

الية�تبوب�عادة�ضمن�التدفقات�النقدية�املتعلقة�باأل�شطة�القروض�و�السلف�ال���تقدم�ا�امل�شآت�امل

  .ال�شغيلية�وذلك��س�ب�ارتباط�تلك�التدفقات�باأل�شطة�الرئ�سية�املتعلقة�بتوليد��يرادات

2. � � ��س�ثمار�ة ������شطة ��س�ثمار�ة ���شطة �عن �الناتجة �النقدية �إظ�ار�التدفقات �أ�مية ترجع

لك�التدفقات�تو���إ���أي�مدى�تم�تخصيص�مصادر�لتوليد�أر�اح�قسم�منفصل�بالقائمة�إ���أن�ت

�مستقبلية �نقدية �باأل�شطة�. وتدفقات �املتعلقة �النقدية �التدفقات �ع�� ��مثلة ��عض �ي�� وفيما

  :�س�ثمار�ة

 ملموسة�� �غ�� �أو �ملموسة �واملوجودات �واملعدات �و�الت �املمتل�ات �لشراء �النقدية املدفوعات

 �� �طو�لة ��خرى واملوجودات �س�يل�. جل ��� �امل�شأة �تتحمل�ا �نفقات �أية �املدفوعات ��ذه و�شمل

  .التص�يع�الداخ���للموجودات�الثابتة

 املتحصالت�النقدية�من�بيع�املوجودات�الثابتة�امللموسة�وغ���امللموسة.  

 أو�� ��خرى �امل�شات �تصدر�ا �ال�� �أو�القروض �امللكية �حقوق �أدوات �لشراء �النقدية املدفوعات

�مش��كةللدخو  �مشروعات ��� ��عت���ضمن�(ل �مالية �أوراق �لشراء �املدفوعات �ع�� �ذلك ��شمل وال

  ).م�ونات�النقدية�املعادلة�وكذلك�املدفوعات�لشراء�أوراق�مالية��غرض��التعامل�أو��تجار�ف��ا

 أو�� ��خرى �امل�شات �تصدر�ا �ال�� �أو�القروض �امللكية �حقوق �أدوات �بيع �من �النقدية املتحصالت

� ��� �مش��كةحصص ��شمل(مشروعات ��:ال �أوراق �بيع �من �النقدية ��عت���ضمن�املاملتحصالت الية

� �أوراق �بيع �من �النقدية �املتحصالت �وكذلك �املعادلة، �النقدية ��غرض�املم�ونات �شرا��ا �تم الية
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  ).�تجار�ف��ا

 وال��شمل�ذلك�ع���القروض�و��السلف�ال���تقدم�ا�(القروض�و�السلف�املقدمة�ألطراف�أخرى�

  ).�شات�املاليةامل

 � �للم�شأة �السلف � �و �الغ���للقروض �سداد �عن �الناتجة �النقدية �ذلك�(املتحصالت ��شمل وال

  ).القروض�و�السلف�ا��اصة�بامل�شآت�املالية

 و�� �واملبادالت �ا��يارات ��جلة، �العقود �املستقبلية، �العقود �عن �الناتجة �النقدية املدفوعات

�ال� �العقود �ذلك �من �و�س�ث�� �كما�املقايضات، �أو�املتاجرة، �التعامل �ألغراض ���ا ��حتفاظ �يتم �

  .�س�ث���أيضا�العقود�ال���تصنف�ضمن���شطة�التمو�لية�

 و�� �واملبادالت �ا��يارات ��جلة، �العقود �املستقبلية، �العقود �عن �الناتجة �النقدية املتحصالت

�التعا �ألغراض ���ا ��حتفاظ �يتم �ال�� �العقود �ذلك �من �و�س�ث�� �كما�املقايضات، �أو�املتاجرة، مل

  .�س�ث���أيضا�العقود�ال���تصنف�ضمن���شطة�التمو�لية�

�تص�يف� �يتم � �فإنھ �مع�ن، �ملوقف �للتحوط �وقا�ي �كعقد �السابقة �العقود �اعتبار�أحد �حالة و��

�أو� �تحص�نھ � �تم �الذي �باملوقف �ا��اص �التص�يف �حسب �بالعقد �املتعلقة �النقدية التدفقات

  .التحوط�لھ�

�عت����فصاح�عن�التدفقات�النقدية�الناتجة�من���شطة�التمو�لية����قسم�و�لية���شطة�التم .3

منفصل�من�القائمة�مفيدا����الت�بؤ�با��قوق�واملطالبات�املتعلقة�بالتدفقات�النقدية�املستقبلية�من�

  :��ومن�أمثلة�التدفقات�النقدية�الناتجة�عن���شطة�التمو�لية�ما�ي. قبل�مقدمي��موال�للمشروع

 النقدية�الناتجة�عن�إصدار��س�م�أو�غ���ا�من�أدوات�حقوق�امللكية�.  

 املدفوعات�النقدية�للمالك����س�يل�شراء�أو�اس��داد�أس�م�سبق�للم�شأة�إصدار�ا�.  

 النقدية�الناشئة�عن�السندات�والقروض�أو�كمبياالت�والر�ونات�العقار�ة��أو�أية�أدوات�اق��اض�

  .جل�مالية�قص��ة�أو�طو�لة�� 

 املدفوعات�النقدية�لسداد�املبالغ�املق��ضة.  

 النقدية�املدفوعة�بواسطة�املستأجر�من�أجل�تخفيض��ل��امات�عن�موجودات�مستأجرة�ناتجة�

  .عن�عقد�إيجار�تمو����
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VIII. فصاح�عن�التدفقات�النقدية�.  

1. � �ال�شغيلية ���شطة �من �النقدية �الالتدفقات �التدفقات �التقر�ر�عن �امل�شأة �ع�� �من�يجب نقدية

  :��شطة�ال�شغيلية�باستخدام�أي�من�الطر�قت�ن��ت�ت�ن�

 جمالية�املحصلة�واملدفوعة�للبنود��� الطر�قة�املباشرة،�حيث�يتم�بموج��ا��فصاح�عن�املبالغ

  �ساسية�أو�

 الطر�قة�غ���املباشرة�حيث�يتم�بموج��ا���عديل�رقم�صا���الر�ح�أو�ا��سارة�بأثر�العمليات�غ���

�أو�مستقبلية�النق �سابقة �أو�مدفوعات �بمقبوضات �متصلة �أو�مستحقة �مؤجلة �بنود �و�أية دية

�أو� ��س�ثمار�ة ���شطة �من �نقدية �بتدفقات �املرتبطة �أو�النفقات �الدخل �قائمة �بنود وكذلك

 .التمو�لية�

�ال�شغي           ���شطة �من �النقدية �التدفقات �للتقر�ر�عن �املباشرة �الطر�قة �استخدام �إذ��و�فضل لية،

� ��ذه �ت�ون�  تقدم �ال �قد �وال�� �املستقبلية �النقدية �تقدير�التدفقات ��� �تفيد �قد �معلومات الطر�قة

و���ظل�الطر�قة�املباشرة�يتم�ا��صول�ع���املعلومات�املتعلقة�. متوفرة����ظل�الطر�قة�غ���املباشرة

  : بإجما���املبالغ�املحصلة�واملدفوعة�للبنود�الرئ�سية�بإحدى�طر�قت�ن

 من�الدفاتر�املحاس�ية�للم�شأة،�أو�.  

 � �املبيعات �وت�لفة �املبيعات �بنود �ومصروفات�(بتعديل �الدخل �بنود �من �شا���ا �وما الفوائد

وكذلك�با���بنود�قائمة�) الفوائد�وما��شا���ا�من�بنود�املصروفات�الرئ�سية�بامل�شات�املالية

  :الدخل�بما�ي��

 ن�ن�والدائن�ن�من�العمليات�ال�شغيليةالتغ��ات�خالل�الف��ة����املخزون�واملدي.  

  البنود�غ���النقدية��خرى.  

 البنود��خرى�ال����عت���آثار�ا�النقدية�ضمن���شطة��س�ثمار�ة�أو�التمو�لية.  

���ظل�الطر�قة�غ���املباشرة،�يتم�حساب�صا���التدفقات�النقدية�من���شطة�ال�شغيلية�عن��أما�    

  :ح�أو�ا��سارة�بما�ي����عديل�صا���الر�  طر�ق�
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 التغ��ات�خالل�الف��ة����املخزون�واملدين�ن�والدائن�ن�من�العمليات�ال�شغيلية�.  

 م�اسب�� �املؤجلة، �الضرائب �املخصصات، �الثابتة، �املوجودات ��اس��الك �غ���النقدية البنود

�أو�حقوق� �زميلة �شر�ات �من �غ���املوزعة �و�ر�اح �غ���املحققة، �العملة وخسائر�تحو�ل

  أقلية،�و

 با���البنود�ال����عت���آثار�ا�النقدية�خاصة�باأل�شطة��س�ثمار�ة�أو�التمو�لية.  

وكطر�قة�بديلة�فإنھ�يمكن�إظ�ار�صا���التدفقات�النقدية�من���شطة�ال�شغيلية����ظل�الطر�قة���         

ك�التغ��ات����بنود�غ���املباشرة�عن�طر�ق�عرض��يرادات�واملصروفات�الظا�رة�بقائمة�الدخل�وكذل

  .املخزون�والبنود�ال�شغيلية�من�حسابات�املدين�ن�والدائن�ن�

يجب�ع���امل�شأة�التقر�ر����جزء�منفصل�التدفقات�النقدية�من���شطة��س�ثمار�ة�والتمو�لية�� .2

��س�ثمار�ة� ���شطة �عن �الناتجة �واملدفوعات �للمقبوضات �الرئ�سية �البنود �إجما�� �عن بالقائمة

  .مو�لية،�وذلك�فيما�عدا�ما�تلك�يتم�التقر�ر�ف��ا�ع���أساس�صا���التدفقات�النقديةوالت

�أساس�     � � �ع�� �و�س�ثمار�ة �ال�شغيلية ���شطة �عن �الناتجة �النقدية �التدفقات �التقر�ر�عن و�مكن

  :صا���تلك�التدفقات�وذلك����ا��االت��تية�

- � ���ساب �تتم �ال�� �النقدية �واملدفوعات �التدفقات�املتحصالت �تلك �ت�ون �عندما �وذلك العمالء

  :ومن��مثلة�ما�ي���. خاصة�بأ�شطة�العميل�ول�س�بأ�شطة�امل�شأة

 قبول�الودا�ع�تحت�الطلب�و�إعادة�دفع�ا�من�قبل�البنك�.  

 موال�ال���تحتفظ���ا�إحدى�شر�ات��س�ثمار�للعمالء�.  

 م�يجارات�ال���تحصل�نيابة�عن�مالك�العقارات�ثم�تدفع�ل�  

�مبالغ�ا� - �وك�����م �دورا��ا �معدل ��سرعة �ت�سم �ب�نود �ا��اصة �النقدية �واملدفوعات املتحصالت

  :ومن��مثلة�ما�ي���.  وقصر�أجال�ا�

 املبالغ��صلية�املتعلقة��عمالء�بطاقات��ئتمان�.  
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 شراء�و�يع��س�ثمارات،�و  

 تز�د� العمليات�ال���ال�عض�عمليات��ق��اض�قص��ة��جل��خرى،�ومن��مثلة�ع���ذلك�

  . آجال�ا�عن�ثالثة�أش�ر�

و�مكن�استخدام�أساس�صا���التدفقات�النقدية�للتقر�ر�عن�التدفقات�الناتجة�عن����شطة�التالية�

  :وا��اصة�بامل�شات�املالية�

�تار�خ� - �ل�ا �ي�ون �وال�� �دفع�ا �وإعادة �الودا�ع �بقبول �املتعلقة �النقدية �واملدفوعات املقبوضات

  .محدداستحقاق�

  .إيداع�الودا�ع�لدى�مؤسسات�مالية�أخرى،�و�إعادة�����ا� -

 .القروض�والسلفيات�املقدمة�للعمالء��وكذلك�تحصيل�تلك�القروض�والسلفيات -

  

3. � � �أجن�ية ��عمالت �النقدية ��عمالت�التدفقات �عمليات �عن �الناتجة �النقدية �التدفقات ����يل يجب

�إعداد ��� �املستخدمة �بالعملة �تلك�التقار�ر�� أجن�ية �ب�ن � �سعر�الصرف � �و�استخدام �للم�شأة املالية

  . العملة�والعملة��جن�ية����تار�خ�التدفق�النقدي�

يتع�ن�ترجمة�التدفقات�النقدية�للشركة�التا�عة��جن�ية،�باستخدام�أسعار�الصرف�السائدة��ب�ن� .أ 

  .لتدفقات�النقديةالعمالت��جن�ية�وعملة�إعداد�التقار�ر�املالية،�وذلك����توار�خ�حدوث�تلك�ا

�باملعيار� .ب  �جاء �ما �مع �م�سقة �صرف �بطر�قة �أجن�ية �لعمالت �النقدية �التدفقات �التقر�ر�عن يجب

� �و�العشرون �ا��ادي �الدو�� ��جن�ية" املحاس�� �العمالت �أسعار�صرف ��� ف�سمح�". آثار�التغ��ات

�استخد �يمكن �املثال �س�يل �وع�� �الفع��، �لسعر�الصرف �تقر��� �سعر�صرف �املتوسط�باستخدام ام

املرّ���لسعر�الصرف�خالل�ف��ة�معينة�إلثبات�العمليات��عمالت�أجن�ية�وكذلك�ل��جمة�التدفقات�

ال�يج��� ورغم�ذلك�فإن�املعيار�املحاس���الدو���ا��ادي�و�العشرون. النقدية�للشركة�التا�عة��جن�ية

تدفقات�النقدية�للشركة�التا�عة�استخدام�سعر�الصرف�ا��اري����تار�خ�قائمة�املركز�املا���ل��جمة�ال

  .�جن�ية�

ال��عت���امل�اسب�أو�ا��سائر�غ���املحققة�الناتجة�عن�التغ��ات����أسعار�صرف�العمالت��جن�ية� .ج 

�النقدية �التدفقات �قبيل ��عادل�ا�. من �وما �النقدية �ع�� �أسعار�الصرف �أثر�التغ����� �فإن �ذلك ورغم

عمالت�أجن�ية�يجب�إظ�ار�ا�بقائمة�التدفقات�النقدية،�وذلك��) أو��ستحق�( وال���يتم��حتفاظ���ا
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�املدة �و���اية �بداية ��� ��عادل�ا �وما �النقدية �أرقام ��سو�ة �التقر�ر�عن. ��دف �موضع�� و�جب ��� ذلك

منفصل�عن�التدفقات�النقدية�من���شطة�ال�شغيلية�و�س�ثمار�ة�والتمو�لية،�و�شمل��ذا�املقدار�

� �الفروق �-ع�� �وجدت �سعر��-إن �باستخدام �النقدية �التدفقات �تلك �التقر�ر�عن �تم �أنھ باف��اض

 .الصرف�السائد������اية�الف��ة�املالية�

  البنود��ست�نائية� .4

�إ��� .أ  �ل�ا �املس�بة ���شطة �حسب ��ست�نائية �بالبنود �املتعلقة �النقدية �التدفقات �تبو�ب يجب

  . �ا����جزء�منفصل�من�القائمة�شغيلية�أو�اس�ثمار�ة��أو�تمو�لية،�كما�يجب��فصاح�ع�

يجب��فصاح�عن�التدفقات�النقدية�املتعلقة�بالبنود��ست�نائية��ش�ل��منفصل�ومبوب�حسب� .ب 

��شطة�الناتجة�ع��ا�إ����شغيلية�أو�اس�ثمار�ة�أو�تمو�لية�بقائمة�التدفقات�النقدية�وذلك�ملساعدة�

ع���التدفقات�النقدية�ا��الية�واملستقبلية��مستخدمي�القائمة����ف�م�طبيعة��ذه�التدفقات�وتأث���ا

� �ومقادير�ا�. للم�شأة �طبيع��ا �حيث �من ��ست�نائية �البنود �عن �لإلفصاح �إضافة ��فصاح ��ذا و��ون

� �الثامن �الدو�� �باملعيار�املحاس�� �وارد ��و �ا��و�ر�ة�"كما ��خطاء �للف��ة، �ا��سارة �أو �الر�ح صا��

  .والتغي��ات�املحاس�ية

  ر�اح�املوزعةالفوائد�و�  .5

�منفصل� .أ  �موضع ��� �واملدفوعة �املحصلة ��ر�اح �وتوز�عات �الفوائد �من ��ل �عن ��فصاح يجب

بالقائمة،�كما�يجب�تبو�ب��ذه�البنود�بطر�قة�م�سقة�من�ف��ة�إ���أخرى�كبنود�خاصة�باأل�شطة��

  .ال�شغيلية�أو��س�ثمار�ة�أو�التمو�لية

خالل�العام�بقائمة�التدفقات�النقدية��غض�النظر�يجب��فصاح�عن�إجما���الفوائد�املدفوعة� .ب 

�باملعيار� �الواردة �البديلة �للمعا��ة �طبقا �أو�رسمل��ا �الدخل �بقائمة �كمصروف �محاس�يا �معا����ا عن

  ".ت�اليف��ق��اض"املحاس���الدو���الثالث�و�العشرون�

ح��س�م�املحصلة�ضمن�عادة�ما�تقوم�املؤسسات�املالية�ب�بو�ب�الفوائد�املدفوعة�والفوائد��وأر�ا .ج 

� �ال�شغيلية ���شطة �من �النقدية ��ذه�. التدفقات �مثل �تبو�ب �كيفية �ع�� �إجماع �فال�يوجد �ذلك ومع

إذ�يمكن�تبو�ب�الفوائد�املدفوعة�والفوائد�وأر�اح��س�م�املحصلة�. التدفقات�النقدية�بامل�شآت��خرى 

ية��تحديد�صا���الر�ح�أو�ا��سارة�ا��اصة�كتدفقات�متعلقة�باأل�شطة�ال�شغيلية�ل�و��ا�تدخل����عمل
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�ل�و��ا�. باملشروع �التمو�لية �باأل�شطة �متعلقة �املدفوعة �اعتبار�الفوائد �يمكن �فإنھ �بديلة وكطر�قة

��موال �ع�� �با��صول �خاصة �بنود� , ت�اليف �ضمن �املحصلة �والتوز�عات �الفوائد �اعتبار و�مكن

 .ر�ا�تمثل�عوائد�ع����س�ثمارات�التدفقات�النقدية�لأل�شطة��س�ثمار�ة�باعتبا

�،و�: ثالثا � �املحاس�ية �التقديرات ��� �والتغي��ات �املحاس�ية �السياسات �الثامن �الدو�� املعيار�املحاس��

  �خطاء

I. دف�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�:  

�املعيار�إ���وصف�التبو�ب�و�فصاح�واملعا��ة�املحاس�ية�لبعض�البنود����قائمة�ا لدخل�من���دف��ذا

أجل�أن�تقوم��افة�امل�شآت�بإعداد�وعرض�قائمة�الدخل�ع���أسس�م�سقة�و�ذا��ساعد�امل�شآت�ع���

وعليھ�فإن�. مقارنة�قوائم�ا�املالية�مع�تلك�ا��اصة�بالف��ات�السابقة�ومع�البيانات�املالية�للم�شات��خرى 

�فصاح�عن��عض�البنود�من�خالل���ذا�املعيار��ش��ط�التبو�ب�و�فصاح�للبنود�غ���العادية�أي�جانب

�التقديرات� ��� �للتغي��ات �املحاس�ية �املعيار�املعا��ة �يحدد �كما ��عتيادية ���شطة �وا��سائر�من �ر�اح

  .املحاس�ية�والسياسات�املحاس�ية�وت��يح��خطاء�ا��و�ر�ة

II. املعيار�املحاس���الدو���الثامن نطاق:  

��ر�ا .1 �عرض �املعيار��� ��ذا �تطبيق ����يجب �غ���العادية �والبنود ��عتيادية ���شطة �وا��سائر�من ح

�و�خطاء�ا��و�ر�ة�والتغ��ات���� �و���املحاسبة�عن�التغ��ات����التقديرات�املحاس�ية قائمة�الدخل

  .السياسات�املحاس�ية�

�الف� .2 �و�نود �غ���العادية �بالبنود �وا��اص �الثامن �الدو�� �املعيار�املحاس�� �املعيار�محل ��ذا �ات�يحل

  . 1977 السابقة�والتغي������السياسات�املحاس�ية�املعتمد����عام

�للف��ة .3 �أو�ا��سارة �الر�ح �صا�� �بنود ��عض �عن �املعيار��فصاح ��ذا �ي�ناولھ �ما �ب�ن ��ذا�. من و�جرى

�املعيار� �ف��ا �بما �الدولية �معاي���املحاسبة �حسب ��فصاح �متطلبات �من �أي �إ�� �باإلضافة �فصاح

  ���ا��امس�وا��اص�باملعلومات�ال���يجب��فصاح�ع��ا����البيانات�املاليةاملحاس���الدو 

تتم�املحاسبة�و�فصاح�عن��ثر�الضر����ع���البنود�غ���العادية�و�خطاء�الرئ�سية�والتغي��ات���� .4

�ضرائب� �عن �باملحاسبة �عشر�وا��اص �الثا�ي �الدو�� �املعيار�املحاس�� �وفق �املحاس�ية السياسات
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عندما��ش���املعيار�الثا�ي�عشر�إ����البنود��ست�نائية،�فإنھ�يتع�ن�اعتبار�ا�بنودا�غ���عادية�و . الدخل

  .طبقا�ل�ذا�املعيار

III. استخدمت�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�باملعا�ي�الواردة�قر�ن��ل�م��ا�: �عر�ف�املصط��ات�:  

ألحداث�أو�معامالت�مم��ة�بوضوح�عن����إيرادات�أو�مصروفا�ت�ت�شأ�ن�يجة�:  البنود�غ���العادية .1

  .��شطة��عتيادية�للم�شأة�و�التا���ال�يتوقع�حدو��ا��ش�ل�متكرر�أو�منتظم

2. � ��عتيادية ���شطة�: ��شطة �وتلك �أعمال�ا، �من �كجزء �امل�شأة �تتوال�ا �أ�شطة �أية �عن عبارة

  .املكملة�ل�ا�أو�املتعلقة���ا�أو�الناتجة�ع��ا

أخطاء��امة�يتم�اك�شاف�ا����الف��ة�ا��الية�ذات�أ�مية�لدرجة�أن�� عبارة�عن:  �خطاء�ا��و�ر�ة .3

�تار�خ� ��� �عل��ا �لالعتماد �أو�أك���غ���قابلة �واحدة �سابقة �مالية �بف��ة �ا��اصة �املالية البيانات

  .إصدار�ا�

�املحاس�ية .4 �تطبق�ا�: السياسات �معينة �وممارسات �وقواعد �وأعراف �وأسس �مبادئ �عن �عبارة ��

  .ة����إعداد�وعرض�البيانات�املاليةامل�شأ

IV. ت�تج����الة�عدم�التأكد�����لأل�شطة�التجار�ة�فإن�كث��ا�من�:التغي��ات����التقديرات�املحاس�ية�

�تقدير�ا �يمكن �ولكن �بدقة �قياس�ا �يمكن �ال� �املالية �البيانات �الذي�. بنود ��ج��اد والتقدير��ستلزم

�املتوفرة �املعلومات �أحدث �ع�� �أو�و�مك. �عتمد �املعدومة، �مثال�للديون �التقدير�مطلو�ا �ي�ون �أن ن

تقادم�املخزون،�أو�لتقدير�العمر��نتا���أو�النمط�املتوقع�الس��الك�املنافع��قتصادية�للموجودات�

�من�إعداد�البيانات�املالية�وال�يؤثر�. القابلة�لالس��الك ��اما فاستخدام�التقدير�املعقول��عت���جزءا

�الو  �درجة �ع�� �ذلك ���ا �ال���. ثوق �الظروف ��غي����� �حدث �إذا ��عديل �التقدير�إ�� �يحتاج �أن و�مكن

وال�ي��تب�ع���. اعتمد�عل��ا�التقدير�أو�ن�يجة�معلومات�جديدة�أو�ز�ادة����ا����ة�أو�تطورات�الحقة

  .مراجعة��التقر�ر�تطبيق��عر�فات�البنود�غ���العادية�أو��خطاء�الرئ�سية�ع���ذلك�التعديل

��ع �التقدير��� �والتغي����� �املحاس�ية �السياسة �التغي����� �التمي���ب�ن �الصعب �من �ي�ون ��حيان ض

  .و����ذه�ا��الة��عا���التغي���ع���أنھ��غي������التقدير�املحاس���مع��فصاح�املناسب. املحاس��

  :ذلك�خاللو�جب�أن�يدرج�أثر�التغي������التقدير�املحاس���عند�تحديد�صا���الر�ح�أو�ا��سارة�و 

  ف��ة�التغي���إذا��ان�التغي���يؤثر�ع���الف��ة�فقط،�أو� .أ 
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  .ف��ة�التغي���والف��ات�املستقبلية�إذا��ان�للتغي���أثر�ع���كال�ما .ب 

يمكن�أن�ي�ون�للتغي������التقدير�املحاس���تأث���ع���الف��ة�ا��الية�فقط�أو�الف��ة�ا��الية�والف��ات�

قدير�الديون�املعدومة�لھ�تأث���فقط�ع���الف��ة�ا��الية�ولذلك��ع��ف�بھ�فمثال�التغي������ت. املستقبلية

فورا�ولكن�التغي������تقدير�العمر��نتا���ألصل�أو����النمط�املتوقع�الس��الك�منافعھ��قتصادية�

تا�و����ل. يؤثر�ع���مصروف��س��الك����الف��ة�ا��الية�و����ل�ف��ة�من�ف��ات�العمر��نتا���املتبقي

ا��الت�ن��ع��ف�باألثر�املرتبط�بالف��ة�ا��الية�ع���أنھ�إيراد�أو�مصروف����الف��ة�ا��الية،�أما��ثر�

  .ع���الف��ات�املستقبلية�إن�وجد�فيتم��ع��اف�بھ����الف��ات�املستقبلية�

�ا �ع�� �تأث���مادي �لھ �الذي �التقدير�املحاس�� �التغ����� �وقيمة �طبيعة �عن ��فصاح �ي�ب�� لف��ة�كما

وإذا��ان�تحديد�القيمة�غ���عم���. ا��الية�أو�الذي�يتوقع�أن�ي�ون�لھ�تأث���مادي�ع���ف��ات�الحقة

  .فيجب��فصاح�عن��ذه�ا��قيقة�

V. يمكن�أن�تك�شف�خالل�الف��ة�ا��الية�أخطاء�تحدث����إعداد�البيانات�املالية�: �خطاء�ا��و�ر�ة�

وقد�تحدث��خطاء�ن�يجة�أخطاء�حسابية�أو�أخطاء�. السابقة�لف��ة�واحدة�أو�أك���من�الف��ات�املالية

�أو�الس�و �الغش �أو�ن�يجة �تفس���ل��قائق �لسوء �أو�ن�يجة �املحاس�ية �السياسات �تطبيق و�درج�. ��

  .عادة�ت��يح�تلك��خطاء�عند�تحديد�صا���الر�ح�أو�ا��سارة�للف��ة�ا��الية�

نات�املالية�لف��ة�مالية�واحدة�أو�اك���من�الف��ات����أحيان�نادرة�ي�ون�ل��طأ�أثر��ام�ع���البيا

�عل��ا� �يطلق �و�و�ما �إصدار�ا �تار�خ ��� ���ا �غ���موثوق �املالية �البيانات �تلك �يجعل �بحيث السابقة

ومثال�ع����خطاء�ا��و�ر�ة��و�شمول�البيانات�املالية�لف��ات�سابقة�ع����قيم�. �خطاء�ا��و�ر�ة

�وحسابا �التنفيذ �تحت �أعمال �تنفيذ�اعن �يمكن �ال �مز�فة �عقود �عن �مدين�ن �ت��يح�. ت و�تطلب

  .�خطاء�املتعلقة�بف��ات�سابقة�إعادة��عديل�املعلومات�املقارنة�أو�إعداد�معلومات�اف��اضية�إضافية

�املحاس�ية���� �التقديرات ��� �التغي��ات �و��ن �جو�ر�ة �أخطاء �ت��يح �ب�ن �التمي�� �أن�. يمكن إذ

�بطب �املحاس�ية �فمثال�التقديرات �إضافية �معلومات �ظ�ور �عند �مراجعھ �إ�� �تحتاج �تقر�بات ��� يع��ا

امل�اسب�وا��سائر�ال����ع��ف���ا�ن�يجة�الحتمال�لم�يكن�باإلم�ان�تقديره��ش�ل�موثوق�بھ�ال�يمثل�

  .ت��يحا���طأ�جو�ري�
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VI. املعا��ة�املفضلة�:  

�س �مالية �لف��ات �تا�ع �جو�ري �خطأ �ت��يح �عن �الناتج �املبلغ �بيان ��عديل�يجب �طر�ق �عن ابقة

  .الرصيد��فتتا���لألر�اح�املحتجزة�و�تع�ن��عديل�املعلومات�املقارنة�إال�إذا��ان�أجراء�ذلك�غ���عم��

�لو��ان�إجراء�الت��يح�يتم����نفس�الف��ة� ����ذلك�املعلومات�املقارنة�كما �عد�البيانات�املالية�بما

�ا��طأ �ف��ا �حدث �. ال�� �الت��يح �قيمة �تدرج �لتلك�ولذلك �أو�ا��سارة �الر�ح �صا�� �ضمن �ف��ة ل�ل

أما�قيمة�الت��يح�املتعلقة�بف��ات�سابقة�للمعلومات�املقارنة����البيانات�املالية�فيتم��عديل�ا�. الف��ة

�مقدمة �مالية �ف��ة �ألول �املحتجزة �لألر�اح ��فتتا�� �الرصيد �معلومات�. ضمن �أية ��عديل �أيضا و�تم

  . �و�ا��ال����عرض�م��صات�البيانات�املاليةمتعلقة�بالف��ات�السابقة�كما�

ال�يؤدي��عديل�املعلومات�املقارنة�بالضرورة�إ����عديل�البيانات�املالية�ال���سبق�اعتماد�ا�من�قبل�

ومع�ذلك�فقد�تتطلب�القوان�ن�. املسا�م�ن�أو���لت�أو�قدمت�إ���ا���ات�الرقابية�املسئولة�املنظمة

  :و��ب���أن�تف���امل�شأة�عن���ي�. املالية�الوطنية��عديال�لتلك�البيانات�

  .طبيعة�ا��طأ�ا��و�ري� .أ 

  .مبلغ�الت��يح�للف��ة�ا��الية�ول�ل�ف��ة�سابقة�معروضة� .ب 

  مبلغ�الت��يح�املتعلق�بف��ات�سابقة�ال���أدرجت����املعلومات�ا�ملقارنة، .ج 

  .حقيقة�أن�املعلومات�املقارنة�قد�تم��عدل��ا��أو�أن�إجراء�ذلك�غ���عم��� .د 

VII. � �املحاس�ية �السياسات ��� �مقارنة�التغي��ات �بإم�ا��م �ي�ون �أن �املالية �البيانات �مستخدمي يحتاج

�و�داء� �املا�� �املركز ��� �التغ��ات �ع�� �يتعرفوا �ح�� �زمنية �ف��ة �خالل �للم�شأة �املالية البيانات

  �عض�ا��االت������. ولذلك�تطبق�عادة�نفس�السياسات�املحاس�ية�����ل�ف��ة. والتدفقات�النقدية

كما�يجب��قتصار�ع���إجراء��غي������السياسة�املحاس�ية�فقط����ا��االت�ال���يتطل��ا�القانون�أو�

�لألحداث� �أك���مناسبة �عرض �تقديم �شأنھ �من �لك �ذ ��ان �إذا �أو �املعاي���املحاس�ية �وضع �يئة

  .والعمليات����البيانات�املالية�ا��اصة�بامل�شأة�

�و  ��حداث �عرض �السياسة�و�يتم �عن �ي�تج �عندما �أك���مناسبة �بطر�قة �املالية �البيانات ��� العمليات

�و �املركز�املا�� �عن �ومعتمدة �اك���مناسبة �معلومات �ا��ديدة �النقدية� املحاس�ية �والتدفقات �داء
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  .للم�شأة�

  :وال��عت����مور�التالية��غي��ا����السياسات�املحاس�ية�

�أو�ع .أ  �ألحداث �محاس�ية �سياسة �أو�تب�� �أحداث �ا��و�ر�عن �حيث �من �تختلف مليات

  عمليات�حدثت����السابق،�و

�غ��� .ب  �أو��انت �السابق ��� �تحدث �لم �أو�عمليات �ألحداث �جديدة �محاس�ية �سياسة ت�ب��

  .مادية

�سابقة�          �ف��ة �أي �أو �ا��الية �الف��ة �ع�� �أثر�مادي �املحاس�ية �السياسة �للتغي����� �ي�ون وعندما

  :ي�ون�ل�ا��أثر�ما���ع���ف��ات�الحقھ�فع����امل�شاة��فصاح�عن���يمعروضة�أو�يمكن�أن�

  أسباب�التغي�� .أ 

  .قيمة�التعديل�للف��ة�ا��الية�ول�ل�ف��ة�سابقة�معروضة .ب 

  قيمة�التعديل�املتعلقة�بف��ات�سابقة�لتلك�املدرجة����املعلومات�املقارنة،و .ج 

  .اء�ذلك�لم�يكن�عملياحقيقة�أن�املعلومات�املقارنة�قد�أعيد�عرض�ا�أو�أن�إجر  .د 
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� �تم�يد �الفصل ��ذا ��أ�ميتضمن ��باإليراداتاملعاي���املتعلقة �انھ �املحاسبة�حيث ��� �ا��يو�ة �املسائل من

� � �باإليرادات ��ع��اف �توقيت �تحديد ��� �وكيفية���املتجسدة ��قتصادية �املنافع �من �الداخلة التدفقات

��إل��امن�خالل�املعاي���ال���س�تطرق��كذلك��و�ذا�الفصل��يحدد. قياس�تلك�املنافع�بطر�قة�موثوق�ف��ا�

كما�يقدم�املعيار�إرشادات�عملية����كيفية�. الظروف�ال���تتوافر�ف��ا�تلك�الشروط�و�التا���تحقق��يرادات

 .تطبيق�تلك�الشروط�

  املعيار�املحاس���الدو���الثا�ي�املخزون: أوال

I. دف�املعيار�املحاس���الدو���الثا�ي�املخزون�:  

� ��ذا �التار�خية��دف �الت�لفة �نظام �حسب �للمخزون �املحاس�ية �املعا��ة �وصف و�عت���ت�لفة�. املعيار�إ��

��-املخزون� ���القضية��- ال���يجب�أن��ع��ف���ا�كأصل�يدرج����امل��انية�ح���يتحقق��يراد�املتعلق�بھ

لفة�املخزون�ال����ع��ف�و�قدم�املعيار�التوجيھ�العم���لتحديد�قيمة�ت�. الرئ�سية����املحاسبة�عن�املخزون

كما�يقدم�املعيار�. ��ا�فيما��عد�كمصروف،�و�شمل�ذلك�أي�تخفيض�إ���صا���القيمة�القابلة�للتحصيل

  .�رشاد�حول�معادلة�الت�لفة�ال����ستخدم�لتحديد�ت�اليف�املخزون

II. نطاق�املحاس���الدو���الثا�ي�املخزون :  

�أن �� املعيار� يطبق� يجب �البيانات �� املالية �� �نظام �حسب �التار�خية� املعدة �عن�  الت�لفة للمحاسبة

  :املخزون�فيما�عدا

املعيار�( املباشرة عمليات��شغيل�ناتجة�عن�عقود���شاءات،�و�شمل�عقود�ا��دمة�ذات�الصلة .1

  ) .11املحاس���الدو���رقم�

  .�دوات�املالية .2

�و�ا .3 �الزراعية، �املنتجات �والدواب، �و�املوا��� �الدواجن �من �تقييم�ا��املخزون � �حالة ��� �ا��ام ملعادن

  .الصناعات بصا����القيمة��بموجب�املمارسات�املتعارف�عل��ا������عض

III. عت���املخزون�أصال�:  �عر�ف�املخزون� :  

  .عند��حتفاظ�بھ�للبيع�خالل�دورة�ال�شاط�التجاري  .1

  :خالل�مرحلة�التص�يع�لغرض�البيع،�أو .2
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  .عملية��نتاج�أو����تقديم�ا��دماتإذا��ان����ش�ل�مواد�أو�لوازم���س��لك���� .3

�س�يل � �ع�� �و�شمل، �البيع �لغرض ���ا � �واملحتفظ �املش��اة �البضاعة �املخزون � �املخزون��� و�يتضمن � املثال

واملمتل�ات��خرى�ال���يحتفظ���ا�� ال�����ش����ا��تاجر��التجزئة��و�حتفظ����ا�لغرض�البيع،�أو��را���

�املخز  � �يتضمن �كما �البيع، �تامةلغرض � �البضاعة � �واللوازم� ون �واملواد �ال�شغيل �تحت �بضاعة الصنع،

��نتاج ��� �حالة. املنتظر�استخدام�ا � �حسب�� �� �ا��دمة، �ت�اليف ��� �املخزون �يتمثل �ا��دمات م�شآت

  ).انظر�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�عشر(أدناه،�وال���لم�تحدد�امل�شأة،��يراد�املتعلق���ا��16الفقرة�

IV. يقيم�املخزون�بالت�لفة�أو�صا���القيمة�التحصيلية�أ��ما�أقل:  س�املخزون�قيا.  

1. � �القيمة�التحصيلية اما�صا���القيمة�� ���سعر�البيع�التقديري�خالل�دورة�ال�شاط�التجاري �:صا��

�التجاري  �ال�شاط �دورة �خالل �التقديري �سعر�البيع ��� ��� � �للتحصيل �طرح� القابلة الت�اليف� �عد

  .ئة�املخزون�و�إلتمام�عملية�البيعالالزمة�ل��ي

  :ت�لفة�املخزون�� .2

�الشراء  .أ  �والت�اليف��:ت�اليف �التحو�ل، �ت�اليف �الشراء، �ت�اليف ��ل �املخزون �ت�لفة ��شمل �أن يجب

  :و�شمل�ماي���. �خرى�ال���ترت�ت�ع���جلب�املخزون��إ���م�انھ�و�ظروفھ�ا��الي�ن

- � �والرسوم �الشراء، �ثمن �الشراء �ت�اليف ��شمل ��خرى �والضرائب �الضرائب�(ا��مركية �عدا ما

�الضر��ية �ا���ات �من ��عد �فيما �لالس��داد �مصار�ف�) القابلة �وأية �والتحميل، �النقل ومصار�ف

�التجاري،� �ا��صم �طرح ��عد �وا��دمات �واملواد �التام �املخزون �بحيازة �عالقة �ل�ا �مباشرة أخرى

 .والت��يالت�والبنود�املشا��ة��خرى 

- � ��شمل �أن �املباشرة�يمكن �ا��يازة �عند �تحدث �ال�� �العملة �تحو�ل �فروق �ت�لفة �الشراء ت�لفة

�الدو��� �املعيار�املحاس�� �بدائل �حسب ���ا �املسموح �النادرة �ا��االت ��� ��جن�ية �بالعملة للمخزون

��جن�ية �أسعار�العملة �بآثار�التغ����� �واملتعلق �و�العشرون �ع���. ا��ادي �الفروق وتقتصر��ذه

يض�املزمنة�ألسعار�العملة�أو�حاالت�تخفيض�العملة�ال���ال�توجد�ل�ا�وسائل�عملية�حاالت�التخف

للتحو�ل�وتلك�ال���تؤثر�ع����ل��امات�ال���ال�يمكن�الوفاء���ا�وال���ت�شأ�من�حيازة�املخزون�ال���

 .تمت�مؤخرا
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  :ي�� �شمل�ت�اليف�التحو�ل�ع���ما�ت�اليف�التحو�ل  .ب 

كما��شمل�. �اليف�املباشرة�املتعلقة�بوحدات��نتاج�مثل��جور�املباشرةالت: ت�اليف�تحو�ل�املخزون

�إ��� �املواد �تحو�ل �عن �نتجت �ال�� �واملتغ��ة �الثابتة �الصناعية �غ���املباشرة �للت�اليف �املنظم التحميل

تمثل�الت�اليف�غ���املباشرة�الصناعية�الثابتة�تلك�ال���بقيت�ثابتة��س�يا��غض�النظر�. بضاعة�تامة

�و�شغيلھع �املصنع �إدارة �وت�اليف �ومعداتھ �املصنع �مبا�ي �وصيانة �اس��الك �مثل ��نتاج، �مستوى . ن

�شمل�الت�اليف�الصناعية�غ���املباشرة�املتغ��ة�تلك�الت�اليف��نتاجية�ال���تتغ���مباشرة�بتغ�����م�

  .�نتاج�مثل�املواد�غ���املباشرة�و�جور�غ���املباشرة

يف�الصناعية�غ���املباشرة�الثابتة�ع���ت�اليف�التحو�ل�ع���أساس�مستوى�و�عتمد�تحميل�الت�ال

�أو� �ف��ات �عدة �خالل �املعدل ��� �تحقيقھ �املتوقع �باإلنتاج �يتمثل �والذي �العادية، ��نتاجية الطاقة

. مواسم�تحت�الظروف�العادية،�مع��خذ�باالعتبار�الطاقة�املفقودة�ن�يجة�برنامج�الصيانة�املخطط

وال�يرتفع�نص�ب�الوحدة�من�. خدام���م��نتاج�الفع���إذا��ان�مقار�ا�للطاقة�العاديةو�مكن�است

�املصنع �أو��عطل � ��نتاج ���م �النخفاض �ن�يجة �الثابتة �غ���املباشرة �الصناعية و�عت���. الت�اليف

�ف��ا �حدثت �ال�� �الف��ة �ع�� �تحمل �مصار�فا �غ���املحملة �الصناعية �نص�ب�. الت�اليف و�نخفض

ة�من�الت�اليف�الصناعية�الثابتة����الف��ات�ال���ي�ون�ف��ا�مستوى��نتاج�عال��ش�ل�غ���الوحد

�الت�لفة �من �أع�� �بقيمة �املخزون �تقييم �يتم �ال ��ي ��نتاج�. عادي �من �وحدة ��ل �تحميل و�تم

  .بالت�اليف�الصناعية�غ���املباشرة�املتغ��ة�ع���أساس��ستخدام�الفع���لوسائل��نتاج

و�مثال�ذلك،�عند�إنتاج�منتجات�مش��كة�أو�عند�. ة�إنتاج�أك���من�منتج�واحد����آن�واحدو���حال

���حالة�عدم�القدرة�ع���فصل�ت�اليف�التحو�ل�ل�ل�منتج��ش�ل�. إنتاج�منتج�رئ�����ومنتج�فر��

وا���فإنھ�يتم�توز�ع�ا�فيما�ب�ن�املنتجات��ش�ل�معقول�ومتناسق�،�مثال�يمكن�التوز�ع�ع���أساس�

قيمة�البيعية�ل�ل�منتج�خالل�مرحلة��نتاج�حينما�ت�ون�املنتجات�قابلة�للتحديد��ش�ل�مستقل�ال

ومعظم�املنتجات�الفرعية�ت�ون�بطبيع��ا�غ���ذات�أ�مية��س�يا،�و����ذه�. ،�أو�عند�اكتمال��نتاج

ذلك�ت�ون�وتخصم��ذه�القيمة�من�ت�لفة�املنتج�الرئ����،�ل. ا��الة�تقيم�بصا���القيمة�التحصيلية

  .القيمة�املرحلة�للمنتج�الرئ�����غ���مختلفة�جو�ر�ا�عن�ت�لفتھ
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  :الت�اليف��خرى�ال���تدخل����ت�لفة�املخزون�  .ج 

�م�ا��ا� ��� � �املخزون �جعل �أجل �من �تكبد�ا �عند �فقط �املخزون �ت�لفة ��� ��خرى �الت�اليف تدخل

اليف�تصميم�املنتجات�لعمالء�محددين�مثال،�يمكن�إضافة�ت�اليف�غ���إنتاجية�أو�ت�. وظروف�ا�ا��الية

  .ضمن�ت�اليف�املخزون

�املس�بعدة  .د  �الف��ة�:  الت�اليف �تخص �مصار�فا �اعت��ت �وال�� �املخزون �ت�لفة �من �املس�بعدة الت�اليف

  :ال���حدثت�ف��ا�����

  .القيم�غ���العادية�للفاقد�من�املواد�و�جور�والت�اليف�الصناعية� -

��انت - �إذا �إال �التخز�ن، �ال���ت�اليف ��نتاجية �للعمليات � �ضرور�ة �الت�اليف �مرحلة� تلك �سبق

  .إنتاجية�أخرى�

  .الت�اليف��دار�ة��ضافية�ال���ال��سا�م����جلب�املخزون�إ���م�انھ�ووضعھ�ا��ا�� -

  .ت�اليف�البيع -

و�ذه�الظروف�محدده����. ���ظروف�محددة��سمح�بتضم�ن�ت�اليف��ق��اض����ت�لفة�املخزون -

 ".ت�اليف��ق��اض"البديلة�املسموح���ا����املعيار�املحاس���الدو���الثالث�و�العشرون�املعا��ة�

  :ت�لفة�املخزون����امل�شات�ا��دمية  .ه 

�تقديم� ��� �مباشرة �املشتغل�ن �ت�اليف �من �وغ���ا �العمالة �من �أساسا �ا��دمية �امل�شأة ��� �الت�لفة تت�ون

�الق �الصناعية �والت�اليف �املراقب�ن، �و�شمل �للتحميلا��دمة �املتعلقة�. ابلة ��خرى �والت�اليف ��جور أما

  .بالعامل�ن����مجاالت�املبيعات�و�دارة�العامة�فتعت���من�مصار�ف�الف��ة�ال���حدثت�ف��ا

  :طرق�قياس�الت�اليف .3

يمكن�عمليا�استخدام�طر�قة�الت�اليف�املعيار�ة�أو�طر�قة�التجزئة����اح�ساب�ت�لفة�املخزون�للوصول�إ���

� �للمخزونقيمة �و�جور�. تقر��ية �واللوازم �للمواد �العادي �املستوى �باالعتبار �املعيار�ة �الت�اليف تأخذ

و�تم�مراجعة��ذه�املستو�ات�بصفة�منتظمة�وإذا�استد����مر�يتم��عديل�ا�. والفاعلية�والطاقة�املس�نفدة

  .حسب�الظروف�السائدة

�ا �لقياس �التجزئة �قطاع ��� �عادة �التجزئة �طر�قة �من��ستخدم �كب��ة �أعداد �ع�� �يحتوي �الذي ملخزون

. �صناف�السر�عة�التغ��،�وال���ل�ا��امش�م�شابھ،�وذلك�����حوال�ال���يصعب�ف��ا�تطبيق�طرق�أخرى 
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وتأخذ�ال�سبة�. البيعية�للمخزون تتحدد�ت�لفة�املخزون�عن�طر�ق�اس�بعاد��سبة�الر�ح�املناسبة�من�القيمة

وعادة�ما��ستخدم�معدل�متوسط�ل�ل�. املقيمة�بأقل�من�سعر�البيع��ص��املستخدمة�باالعتبار�املخزون��

  .قسم�من�أقسام�التجزئة

وتحدد�ت�لفة�املخزون�من��نواع�غ���التبادلية�و�كذلك�البضا�ع�وا��دمات�ال���أنتجت��ش�ل�مخصص�

  .ملشروعات�معينة�طبقا�لطر�قة�التحديد�العي��

ة�محددة�ت�سب�إ���نوع�مع�ن�من�املخزون��و�عت���تلك�املعا��ة��ع���أن�ت�لف: التحديد�العي���للت�لفة  .أ 

�أو�منتجة �مش��اة �أ�انت �سواء �مع�ن �ملشروع �تخصص �ال�� �لألنواع �التمي���العي���. مناسبة �أن إال

����ذه��حوال�فإنھ�يمكن�. للت�لفة�ال��عت���مالئما����حالة��عداد�الكب��ة�من�بنود�املخزون�املتبادلة

وب�الختيار�البنود�املتبقية����املخزون�بحيث�ت�تج�أثرا�محددا�ع���صا���ر�ح�أو�خسارة�استخدام�أسل

  .الف��ة

�املفضلة  .ب  �: املعا��ة �معا����ا �تمت �ال�� �غ���تلك �املخزون �ت�لفة �تحدد �أن �العي���يجب التحديد

وارد�أوال�حيث��تف��ض�طر�قة�ال. باستخدام�طر�قة�الوارد��أوال�صادر�أوال�أو�طر�قة�املتوسط�املر��

صادر�أوال�أن�املخزون�الذي�تم�شرائھ�أوال�يباع�أوال،�و�التا���فإن�املخزون�البا��������اية�الف��ة����تلك�

و���ظل�طر�قة�املتوسط�املر���للت�لفة�يتم�تحديد�متوسط�الت�لفة�. ال���تم�شرا��ا�أو�إنتاج�ا�مؤخرا

�الف��ة �بداية ��� �املوجودة �امل�شا��ة � �للمخزون �الف��ة��املر��ة �خالل �أو�شراؤ�ا �إنتاج�ا �تم �ال�� وتلك

  .وذلك�باح�ساب�املتوسط�للف��ة�أو�ل�ل���نة�إضافية�تم�استالم�ا،�و�عتمد�ذلك�ع���ظروف�امل�شأة

���حالة�ما�إذا��انت�ت�لفة�املخزون�غ���مس��دة�إذا��ان�املخزون�تالف،�أو�: صا���القيمة�التحصيلية  .ج 

 �إذا��ان�املخزون��م�مل��ش�ل�ك��
ً
كما�يمكن�أن�ت�ون�ت�لفة�. أو�جز�ي،�أو�إذا��ان�سعر�بيع�ا�متدنيا

�البيع �لتنفيذ �املس��دفة �أو�الت�لفة �لإلتمام �املقدرة �الت�لفة �ارتفعت �إذا �غ���مس��دة إن�. املخزون

تخفيض�قيمة�املخزون��إ���صا���القيمة�التحصيلية�ال������أقل�من�الت�لفة�متفقة�مع�وج�ة�النظر�

  .إظ�ار�املوجودات��بقيمة�أك���من�القيمة�املتوقعة�من�بيع�ا�أو�استخدام�ا�القائلة��عدم

يتم�عادة�تخفيض�قيمة�املخزون�إ���صا���القيمة�التحصيلية�ع���أساس��ل�عنصر�من�العناصر�ع���

ولكن�����عض�الظروف�فقد�ي�ون�من��فضل�اتباع�ذلك�ع���أساس�تجميع�العناصر�امل�شا��ة�. حدة

و��ون�ذلك����حالة��صناف�املتعلقة�بنفس�خط��نتاج�ذات��غراض�و��ستخدامات��أو�امل��ابطة،

امل�شابھ�و�ال���ت�تج�و��سوق�من�نفس�املنطقة�ا��غرافية،�وأنھ�ال�يمكن�تقييم�ا�عمليا��ش�ل�مستقل��

اد�كما�أنھ�ل�س�من�املناسب�تخفيض�قيمة�املخزون�باالعتم. عن�أصناف�أخرى����ذلك�ا��ط��نتا��
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. ع���تص�يفات�املخزون�إ���بضاعة�تامة،�أو�بضاعة����صناعة�معينة�أو�قطاع�جغرا���ع���س�يل�املثال

�من�ا��دمات�ال���يتوافر�ل�ا� �عادة�تجميع�الت�اليف�ل�ل�خدمة �بال�سبة�للم�شآت�ا��دمية�فيتم أما

  .سعر�بيع�مستقل،�ولذلك��عا����ل�خدمة�كبند�مستقل

التحصيلية�ع���اك����دلة�املوثقة�واملتوفرة�عن�القيمة�املتوقع�تحصيل�ا���عتمد�تقديرات�صا���القيمة

�التقدير �وقت ��� �مباشرة�. للبضاعة �املتعلقة ��سعار�أو�الت�لفة �باالعتبار�تقلبات �التقديرات ��ذه وتأخذ

  .بأحداث�وقعت��عد���اية�الف��ة،�طاملا�أن�تلك��حداث�تؤكد�الظروف�السائدة������اية�الف��ة

�املخزون،� �حيازة �أجلھ �من �تم �الذي �الغرض �ا��سبان ��� �التحصيلية �القيمة �صا�� �تقديرات �تأخذ كما

فع���س�يل�املثال�فإن�صا���القيمة�التحصيلية�لكمية�من�املخزون��محتجزة�للوفاء��عقد�بيع�ثابت�أو�

ظ���ا�فإن�صا���و�إذا��ان�عقد�البيع��غطي�جزءا�من�املخزون�املحتف. عقد�خدمة��عتمد�ع���سعر�العقد

�أساس �ع�� �ي�ون � �املخزون �لبا�� �التحصيلية �� القيمة �للبيع �أو�. �سعار�العامة �مخصصات �ت�شأ قد

. مطلو�ات��محتملة�من�عقود�البيع�إذا��انت��غطي�جزءا�من�املخزون��املحتفظ���ا�أو�من�عقود�الشراء

�امل �خالل �من �عالج�ا �تم �املحتملة � �أو�املطلو�ات �املخصصات ��ذه �و� الدو�� عيار�املحاس��مثل السا�ع

  ".املطلو�ات��املحتملة�واملوجودات��املحتملة املخصصات،" الثالثون 

ال�يتم�تخفيض�قيمة�املواد�واللوازم�املحتفظ���ا�لالستخدام����إنتاج�املخزون�إ���أقل�من�الت�لفة�إذا�

ان�انخفاض�سعر�املواد��ش���إ���ولكن�إذا��. �انت�البضاعة�املرتبطة���ا�سوف�تباع��سعر�الت�لفة�أو�أك��

�إ��� �تخفض �املواد ��ذه �قيمة �فإن �التحصيلية �القيمة �صا�� �عن �يز�د �سوف �التامة �املنتجات �ت�لفة أن

و����ذه��حوال�فإن�الت�لفة��س�بدالية��عت���أ�سب�مقياس�لصا���قيم��ا�. صا���القيمة�التحصيلية

  .التحصيلية

وعند�زوال�الظروف�ال���استدعت�تخفيض�. ف��ة�من�الف��ات�التاليةتحدد�صا���القيمة�التحصيلية�ل�ل�

�الدف��ية� �القيمة �تصبح �بحيث �اس��داد�ا �يتم �التخفيض �قيمة �فإن �الت�لفة، �من �أقل �إ�� �املخزون قيمة

و�حدث�ذلك�مثال،�عندما�يدرج�. ا��ديدة�مساو�ة�للت�لفة�أو�صا���القيمة�التحصيلية�املعدلة�أ��ما�أقل�

زون�بصا���القيمة�التحصيلية�ن�يجة�انخفاض�سعره�وال�يزال�موجودا����الف��ة�الالحقة�وش�د�بند�من�املخ

  .ارتفاعا����سعر�بيعھ
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V. ع��اف�باملخزون�كمصروف�:  

��يراد� �خالل�ا �يتحقق �ال�� �الف��ة ��� ��عت���مصروفا �للمخزون �املدرجة �القيمة �فإن �املخزون �بيع عند

ن�لصا���القيمة�التحصيلية،�و�افة�خسائر�املخزون��عت���مصار�فا�املتعلق�بھ،�إن�تخفيض�قيمة�املخزو 

تخص�الف��ة�ال���حدث�خالل�ا�التخفيض�أو�ا��سارة،�أما�بال�سبة�إللغاء�أي�تخفيض���شأ�عن�ز�ادة�

���صا���القيمة�التحصيلية�فيجب��ع��اف�بھ�كتخفيض�ملبلغ�املخزون�املع��ف�بھ�كمصروف����الف��ة�

  .لغاءال���حصل�ف��ا��

  . ي�تج�عن�إجراء��ع��اف�بالت�لفة�املدرجة�للمخزون�املباع�كمصروف،�مقابلة�الت�اليف�باإليرادات

�كعنصر���� � �املخزون �استخدام �مثل �أخرى، � �موجودات ���سابات �املخزون ��عض �ت�سب �أن يمكن

�ب�ش�يد�ا �امل�شاة �تقوم �ال�� �واملعدات �وامل�شات �املستخد. املمتل�ات � �الطر�قة�و�عت���املخزون ���ذه م

  .مصروفا�خالل�العمر��نتا���لتلك�املوجودات��

VI. يجب�أن�تف���البيانات�املالية�عن: �فصاح�عن�املعلومات�املتعلقة�باملحزون�:  

  .السياسات�املحاس�ية�املطبقة�لقياس�املخزون�بما����ذلك�صيغة�الت�لفة�املستخدمة .1

  .طبقا�للتص�يف�املناسب�للم�شأة�إجما���القيمة�املدرجة�للمخزون،�والقيمة�املدرجة .2

 .قيمة�املخزون�املدرجة�بصا���القيمة�التحصيلية .3

 . 31قيمة�أي�اس��داد�للتخفيض�والذي�أعت���كدخل�للف��ة�حسب�الفقرة� .4

 .31الظروف�و�حداث�ال���أدت�إ���اس��داد�التخفيض�من�قيمة�املخزون�حسب�الفقرة� .5

 .قيمة�املخزون�املر�ون�كضمان�للمطلو�ات� .6

��ذه�� .7 �والتغي����� �املختلفة، �لتص�يفاتھ �طبقا �للمخزون �املدرجة �بالقيم �املتعلقة عت���املعلومات

التبو�ب��عتيادي�للمخزون��و�املخزون�. املوجودات��معلومات�مفيدة�ملستخدمي�البيانات�املالية

�تامة �و�ضاعة �ال�شغيل، �تحت �بضاعة �مواد، ��نتاج، �لوازم �ا. ، �امل�شآت ��� �املخزون ��دمية�أما

 .فيمكن�وصفھ�ب�ساطة�أعماال�قيد��نجاز

الت�اليف�ال�شغيلية،�القابلة�للتحميل��من�:ت�لفة�املخزون��املع��ف�بھ�كمصروف�خالل�الف��ة�أو� .8

 �يرادات،�وال���يتم��ع��اف���ا�كمصروف�خالل�الف��ة،�مبو�ة�حسب�طبيع��ا
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  �يجاراملعيار�املحاس���الدو���السا�ع�عشر�عقود�: ثانيا

I. ال�دف  

�دف��ذا�املعيار�أن�يب�ن�للمستأجر�ن�واملؤجر�ن�السياسات�و�فصاحات�املحاس�ية�املناسبة�لتطبيق�ا�

  .فيما�يتعلق��عقود��يجار�التمو����وال�شغي���

II. النطاق  

  :يجب�تطبيق��ذا�املعيار����املحاسبة�ع����افة�عقود��يجار�عدا�ما�ي���

أو�استخدام�املوارد�الطبيعية�مثل�النفط�والغاز�الطبي���و�خشاب�اتفاقيات��يجار�الستكشاف� .1

 .واملعادن�وا��قوق��خرى�املتعلقة�باملعادن

�واملسرحيات� .2 �الفيديو �و���يالت �الس�نمائية ��فالم �مثل �ب�نود �ا��اصة �ال��خيص اتفاقيات

  . واملخطوطات�وال��اءات�وحقوق�ال�شر�والتأليف

فاقيات�ال���تحول�حق�استعمال�املوجودات�ح���وإن�طلب�من�املؤجر�ينطبق��ذا�املعيار�ع����ت .3

��ذا� �ال�ينطبق �أخرى �ناحية �ومن �املوجودات، ��ذه �أو�صيانة �ب�شغيل �يتعلق �فيما �كب��ة خدمات

املعيار�ع����تفاقيات�ال������عقود�ل��دمات�ال���ال�تحول�حق�استخدام�املوجودات�من�طرف�

  .متعاقد�إ���الطرف��خر

III. ات�عر�ف  

  :�ستخدم�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�وفق�املعا�ي�املحددة�ل�ا�كما�ي��

��يجار .1 �زمنية��:عقد �لف��ة �أصل �استخدام �حق �املستأجر�بموج��ا �املؤجر�إ�� ��عطي �و�اتفاقية

  .متفق�عل��ا�مقابل�دفعة�أو�سلسلة�دفعات

واملنافع�املتعلقة�بملكية�أصل،��و�عقد�ينقل��ش�ل�جو�ري��افة�املخاطر�: عقد��يجار�التمو��� .2

  وقد��يتم�أو�ال�يتم�تحو�ل�حق�امللكية������اية��مر

  .�و�عقد�إيجار�عدا�عن�عقد��يجار�التمو���: عقد��يجار�ال�شغي�� .3

  :�و�العقد�الذي�يمكن�إلغاؤه����ا��االت�التالية�: عقد��يجار�غ���القابل�لإللغاء .4

    .عند�حدوث�بند�طارئ��عيد��حتمال  .أ 

 .بإذن�من�املؤجر  .ب 

 إذا�دخل�املستأجر����عقد�إيجار�جديد�لنفس��صل�أو�ألصل�معادل�لھ�مع�نفس�املؤجر،�  .ج 
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عند�قيام�املستأجر�بدفع�مبلغ�إضا������بحيث�يبدو�عند�بدء�عقد��يجار�أن��استمراره�مؤكد�  .د 

 .�ش�ل�معقول 

��يجار .5 �عقد �و�تار�خ�اتفاقية��يجار�أو�ال��ام��طراف�باألح�ام�الرئ�سية�التفاقية��يجار�: بدء

  . أ��ما�أقرب

��يجار .6 �عقد �املستأجر�الس�ئجار��صل�: مدة �ف��ا ��عاقد �ال�� �لإللغاء �غ���القابلة �الف��ة ��

�صل�مقابل��باإلضافة�إ���أي�ف��ات�أخرى�ي�ون�ف��ا�للمستأجر�حق�اختيار��ستمرار����اس�ئجار 

دفعة�أخرى�أو�بدو��ا،�مع�وجود�التأكيد��ش�ل�معقول�عند�بدء�العقد�أن�املستأجر�سوف�يمارس�

  .حقھ�بموجب�ذلك�ا��يار

���املبالغ�ال���يدفع�ا�املستأجر�أو�قد�ُيطلب�منھ�دفع�ا�طيلة�: ا��د��د�ى�لدفعات�عقد��يجار .7

� ��يجار�املحتمل �بدل �باست�ناء ��يجار، �عقد �سيقوم�مدة �ال�� �والضرائب �ا��دمات وت�اليف

  :املؤجر�بدفع�ا�واس��داد�ا�باإلضافة�إ���ما�ي��

  بال�سبة�للمستأجر،�أية�مبالغ�مضمونة�من�قبلھ�أو�من�قبل�طرف�مرتبط�بھ،�أو  .أ 

  :بال�سبة�للمؤجر،�أي�مبلغ�للقيمة�املتبقية�مضمون�لھ�من�قبل�أي�من  .ب 

  املستأجر،�أو -

  طرف�مرتبط�باملستأجر،�أو -

  .ثالث�مستقل�قادر�ماليا�ع���الوفاء���ذا�الضمانطرف� -

�من� ��افية �بدرجة �أقل �ي�ون �أن ��سعر�يتوقع ��صل �خيار�شراء �للمستأجر�حق ��ان �إذا �أنھ ع��

القيمة�العادلة�ألصل����التار�خ�الذي�يمكن�فيھ�ممارسة��ذا�ا��يار،�أي�عند�بدء�عقد��يجار�

�ا�� ��يجار��شمل �دفعات �من ��د�ى �ا��د �ف��ة�فإن �طيلة �الدفع �املستحقة �املبالغ �من ��د�ى د

 .�يجار�باإلضافة�إ���الدفعة�املطلو�ة�ملمارسة�حق�الشراء��ذا

���املبلغ�الذي�يمكن�مقابلھ�اس�بدال�أصل�أو��سو�ة�مطلوب�ب�ن�أطراف�مطلعة�: القيمة�العادلة .8

 وراغبة����عملية�ع���أساس�تجاري�بحت

  :�و�إما: العمر��قتصادي .9

�قبل�  .أ  �من �اقتصاديا �لالستعمال �قابال ��صل �ي�ون �أن �خالل�ا �املتوقع �من �ال�� الف��ة

 مستخدم�واحد�أو�أك��،�أو

عدد�وحدات��نتاج�أو�الوحدات�املشا��ة�ال���يتوقع�ا��صول�عل��ا�من��صل�من�قبل�  .ب 

 .مستخدم�واحد�أو�أك��
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�� : العمر�النافع .10 �عقد �مدة �بدء �من �املقدرة �الباقية �الف��ة �عقد��� �مدة �تحدد�ا �أن يجار�دون

 .�يجار�وال���يتوقع�من�خالل�ا�أن��س��لك�امل�شأة�املنافع��قتصادية�لألصل

�املضمونة .11 �املتبقي �من�: ��: القيمة �من�القيمة�املتبقية�املضمون بال�سبة�للمستأجر�ذلك�ا��زء

ع���من�املبلغ�الذي�قيمة�الضمان����ا��د�� (قبل�املستأجر�أو�من�قبل�طرف�لھ�عالقة�باملستأجر�

  .)يمكن����أي�حال�أن�يصبح�مستحق�الدفع

IV. تص�يف�عقود��يجار 

إن�تص�يف�عقود��يجار�����ذا�املعيار�مب���ع���أساس�مدى�تحمل�املؤجر�أو�املستأجر�املخاطر�واملنافع�

�أو  �العاطلة �الطاقة �ا��سائر�من �املخاطر�احتماالت �و�شمل �املستأجر، ��صل �بملكية التقنية��املتعلقة

القديمة�ومن�التغ��ات����العائد��س�ب�الظروف��قتصادية�املتغ��ة،�و�مكن�أن�تتمثل�امل�افآت�بتوقع�

أر�اح�من�العمليات�ع���مدى�العمر��قتصادي�لألصل�وا��صول�ع���كسب�من�ز�ادة�قيمة��صل�أو�

  .تحقيق�قيمة�متبقية

��عت ��شغي�� �أو�عقد �تمو��� ��يجار�عقد �عقد ��ون �العقد،�إن �ش�ل �ع�� �ول�س �جو�ر�العملية �ع�� مد

 :وفيما�ي���أمثلة�ع���ا��االت�ال���تؤدي�عادة�إ���تص�يف�عقد��يجار�ع���أنھ�عقد�تمو���

 .العقد��الذي�ت�تقل�بموجبھ�ملكية��صل�إ���املستأجر������اية�مدة�عقد��يجار .1

ل�إ���حد��اف�من�القيمة�العادلة�عندما�ي�ون�للمستأجر�حق�شراء��صل��سعر�يتوقع�أن�ي�ون�أق .2

لألصل����التار�خ�الذي�يمكن�فيھ�ممارسة�حق�ا��يار،�بحيث�ي�ون�من�املؤكد��ش�ل�معقول�عند�

 .بدء�عقد��يجار�أن�املستأجر�سيمارس��ذا�ا��ق

عندما�ت�ون�مدة�عقد��يجار��غطي�ا��زء�الرئ�����من�العمر��قتصادي�لألصل�ح���وإن�لم�يتم� .3

 .مللكيةتحو�ل�حق�ا

��قل� .4 �ع�� ��يجار�فعليا �دفعات �من ��د�ى �ل��د �ا��الية ��يجار�القيمة �عقد �بدء �عند �بلغت �ا إذ

  .�امل�القيمة�العادلة�لألصل�املؤجر

�بدون� .5 �استخدام�ا �للمستأجر�فقط �يمكن �بحيث �خاصة �طبيعة �ذات �املؤجرة �املوجودات ��انت إذا

 .إجراء��عديالت�رئ�سية

V. ات�املالية�للمستأجر�نعقود��يجار����البيان  

 عقود��يجار�التمو��� .1
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�م��انيا��م�� ��� �ومطلو�ات �موجودات �أ��ا �ع�� ��يجار�التمو��� ��عقود ��ع��اف �املستأجر�ن �ع�� يجب

العمومية�بمقدار�مبالغ��مساو�ة�عند�بدء�العقد�للقيمة�العادلة�لألمالك�املستأجرة،�أو�إذا��انت�أقل�من�

دلة�ل��د��د�ى�من�دفعات��يجار�وعند�حساب�القيمة�ا��الية�ل��د��د�ى�من�ذلك��بمقدار�القيمة�العا

دفعات��يجار�ي�ون�عامل�ا��صم��و�سعر�الفائدة�الضم������عقد��يجار�إذا��ان�من�املمكن�تحديده�

 .عمليا،�وإذا�لم�يكن�ذلك�ممكنا�يجب�استخدام�سعر��ق��اض�التفاض��

�املطلو�ا �عرض �أجل �من �تم �وغ���وإذا �املتداولة �املطلو�ات �تمي���ب�ن �إجراء �العمومية �صدر�امل��انية ��� ت

 .املتداولة�فإنھ�يتم�عمل�نفس�التمي���ملطلو�ات�عقد��يجار

����التفاوض��شأن�ترت�بات��يجار� �يتعلق�بأ�شطة�إيجار�محددة�كما �ان�ت�اليف�أولية�مباشرة�فيما كما

ا��عود��ش�ل�مباشر�لأل�شطة�ال���يقوم���ا�املستأجر��لعقد�إيجار�وتأمي��ا،�والت�اليف�ال���تحدد�ع���أ��

 .تمو����يتم�إدخال�ا�كجزء�من�املبلغ�املع��ف�بھ�كأصل�بموجب�عقد��يجار

كما�يجب�تقسيم�دفعات��يجار�ب�ن�ت�لفة�التمو�ل�وتخفيض�املطلوب�القائم��كما�يجب�أن�توزع�ت�لفة�

 �� �عقد �مدة �أثناء �الف��ات �ع�� �من�التمو�ل �املتبقي �الرصيد �ع�� �ثابت �دوري �سعر�فائدة يجار�إلنتاج

 .املطلوب�ل�ل�ف��ة

�محاس�ية،� �ف��ة �ل�ل �تمو�ل �مصروف �وكذلك �لألصل �اس��الك �مصروف ��يجار�التمو��� �عقد �من ي�شأ

و�جب�أن�ت�ون�سياسة��س��الك�للموجودات�املؤجرة�متفقة�مع�السياسة�ا��اصة�باملوجودات�اململوكة�

ة�لالس��الك،�و�جب�حساب��س��الك�املع��ف�بھ�بناء�ع����ساس�املب�ن����املعيار�املحاس���الدو���القابل

املمتل�ات�واملصا�ع�واملعدات�وإذا��-محاسبة��س��الك�و���املعيار�املحاس���الدو���السادس�عشر�–الرا�ع�

ر�إ���املستأجر�فإنھ�يجب�اس��الك�لم�يتوفر�تأكيد�معقول�بأن�ملكية��صل�ست�تقل������اية�عقد��يجا

 .�صل�بال�امل�ع���مدى�مدة�العقد�أو�عمره��نتا���أ��ما�أقصر

يتم�توز�ع�املبلغ�القابل�لالس��الك�ألصل�مؤجر�ع����ل�ف��ة�محاس�ية�خالل�ف��ة��ستعمال�املتوقعة�ع���

يتعلق�باملوجودات�اململوكة�القابلة�أساس�منتظم�يتفق�مع�سياسة��س��الك�ال���يت�نا�ا�املستأجر�فيما�

��يجار� �عقد �مدة ���اية ��� �امللكية �ع�� �املستأجر�سيحصل �بأن �معقول �تأكيد ��ناك ��ان �وإذا لالس��الك،

ت�ون�ف��ة��ستعمال�املتوقعة����العمر�النافع�لألصل،�وخالفا�لذلك�يتم�اس��الك��صل�ع���مدى�مدة�

  .صرعقد��يجار�أو�عمره�النافع�أ��ما�أق
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  عقود��يجار�ال�شغي�� .2

�أساس�� �ع�� �الدخل �بيان ��� �كمصروف ��يجار�ال�شغي�� �عقد ��يجار�بموجب �بدفعات ��ع��اف يجب

القسط�الثابت�ع���مدى�مدة��يجار،�إال�إذا��ان��ناك�أساس��منتظم��آخر�يمثل�النمط�الزم���ملنفعة�

  .املستخدم

باست�ناء�ت�اليف�ا��دمات�مثل�التأم�ن�( �ع��اف�بدفعات��يجارو�ال�سبة�لعقود��يجار�ال�شغي���يتم�

كمصروف����بيان�الدخل�ع���أساس�القسط�الثابت،�إال�إذا��ان��ناك�أساس��منتظم�يمثل�) والصيانة

  .النمط�الزم���ملنفعة�املستخدم�ح���ولو�لم�تكن�الدفعات�ع���نفس�ذلك��ساس�

VI. لمؤجر�نعقود��يجار����البيانات�املالية�ل  

  عقود��يجار�التمو��� .1

�م��انيا��م� ��� �إيجار�تمو��� �عقد �بموجب �حوز��م ��� ��� �ال�� �باملوجودات ��ع��اف �املؤجر�ن �ع�� يجب

 .العمومية�وعرض�ا�كذمة�مدينة�بمقدار�مبلغ�مساو�لصا����س�ثمار����عقد��يجار

�املخ �جميع �تحو�ل �جو�ري ��ش�ل �يتم ��يجار�التمو��� �عقد �بامللكية�و�موجب �املتعلقة اطر�وامل�افآت

�أ��ا� �املؤجر�ع�� �قبل �من ��عامل �القبض ��يجار�املستحقة �دفعة �فإن �و�كذا �املؤجر، �قبل �من القانونية

  .سداد�للمبلغ��ص���ودخل�تمو����لتعو�ض�وم�افأة�املؤجر�عن�اس�ثماره�وخدماتھ

�سبة�عائد�دوري��ثابت�ع���صا�����كما�يجب�أن�ي�ون��ع��اف�بالدخل�التمو����بناء�ع���نمط��عكس

  .اس�ثمار�املؤجر�القائم��فيما�يتعلق��عقد��يجار�التمو���

�العموالت� �مثل �أولية �مباشرة �إيجار�ت�اليف �لعقد �وال��ت�ب �التفاوض �عند �املؤجرون �يتحمل � وعندما

رة��ولية�إلنتاج�دخل�والرسوم�القانونية،�و�ال�سبة�لعقود��يجار�التمو����يتم�تحمل��ذه�الت�اليف�املباش

تمو�ل،�و�تم��ع��اف���ا�إما����ا��ال����الدخل�أو�يتم�توز�ع�ا�مقابل��ذا�الدخل�ع���مدى�مدة�عقد�

�تحملھ� �تم �الذي �املبلغ �بمقدار �كمصروف �بالت�لفة �باالع��اف ��خ��ة �ا��الة �تحقيق �و�مكن �يجار،

  .���املك�سب�مساو�للت�اليف��ولية�املباشرة�و�ع��اف�كدخل����نفس�الف��ة�بجزء�من�دخل�التمو�ل�غ

و�تم��ع��اف�بالت�اليف��ولية�املباشرة�كمصروف�عند�بدء�مدة�عقد��يجار�أل��ا�تتعلق��ش�ل�رئ�����

  .باك�ساب�ر�ح�البيع�للصا�ع�أو�التاجر
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  عقود��يجار�ال�شغي�� .2

��يجار�ال�شغ �لعقود �ا��اضعة �املوجودات �عرض �املؤجر�ن �ع�� �حسب�يجب �العمومية �م��انيا��م ��� ي��

 .طبيعة��صل

كما�يجب��ع��اف�بدخل��يجار�من�عقود��يجار�ال�شغي������الدخل�ع���أساس�القسط�الثابت�ع���

مدى�مدة�عقد��يجار،�إال�إذا�توفر�أساس�منتظم�آخر�أك���تمثيال�للنمط�الزم���الذي�ت�ناقص�فيھ�منفعة�

 .ل�املؤجر�ستخدام�املأخوذة�من��ص

��يجار�كمصروف،�و�تم� ����ذلك��س��الك�ال���تم�تحمل�ا�الك�ساب�دخل و�تم��ع��اف�بالت�اليف�بما

����الدخل�) باست�ناء�املقبوضات�مقابل�ا��دمات�املقدمة�مثل�التأم�ن�والصيانة( �ع��اف�بدخل��يجار

تكن�املقبوضات�ع����ذا��ساس،�إال�ع���أساس�القسط�الثابت�ع���مدى�مدة�عقد��يجار�وح���لو�لم�

إذا�توفر�أساس�منتظم�آخر�أك���تمثيال�للنمط�الزم���الذي�ت�ناقص�فيھ�منفعة��ستخدام�املأخوذة�من�

 .�صل�املؤجر

�ا��اصة� �املؤجر�العادية �سياسة �مع �يتفق �أساس �ع�� �املؤجرة �املوجودات �اس��الك �ي�ون �أن �يجب كما

�املماثلة، �املوجودات �املعيار��باس��الك ��� �املب�ن ��ساس �ع�� �بناء ��س��الك �مصروف �حساب و�جب

�الرا�ع �الدو�� �عشر�- املحاس�� �السادس �الدو�� �واملعيار�املحاس�� ��س��الك �واملصا�ع��-محاسبة املمتل�ات

  .واملعدات

VII. عمليات�البيع�وإعادة��يجار  

� �وإعادة �أصل �ب�يع �البا�ع ��يجار�قيام �وإعادة �البيع �عملية �عادة��شمل �و��ون �للبا�ع، ��صل تأج���نفس

بدل��يجار�وسعر�البيع�مرتبط�ن�مع��عض�ما�حيث�يتم�التفاوض��شأ��ما�كصفقة،�و�عتمد�عملية�البيع�

 .وإعادة��يجار�ع���نوع�عقد��يجار

�� �ز�ادة �بأية �ا��ال ��� ��ع��اف �عدم �يجب �إيجار�تمو��� ��يجار�عقد �وإعادة �البيع �عملية �عن �نتج ��وإذا

املستأجر،�و�دال�من�ذلك�يجب�-عائدات�البيع�عن�املبلغ�امل��ل�ع���أ��ا�دخل����البيانات�املالية�للبا�ع

 .تأجيل�ا�وإطفاؤ�ا�ع���مدى�مدة�عقد��يجار

�ع��� �تمت �العملية �أن �الوا�� �من �و�ان �إيجار��شغي�� ��يجار�عقد �وإعادة �البيع �عملية �عن �نجم وإذا

� �فإنھ �العادلة �القيمة �من�أساس �أقل �سعر�البيع ��ان �وإذا �ا��ال، ��� �أو�خسارة �ر�ح �بأي ��ع��اف يجب
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�أنھ�إذا�تم��عو�ض�ا��سارة� القيمة�العادلة�فإنھ�يجب��ع��اف�بأي�ر�ح�أو�خسارة����ا��ال،�فيما�عدا

�دفعات� �مع �ي�ناسب �بما �وإطفاؤ�ا �تأجيل�ا �يجب �فإنھ �سعر�السوق �من �بأقل �إيجار�مستقبلية بدفعات

��مدى�الف��ة�ال���يتوقع�استخدام��صل�خالل�ا،�وإذا��ان�سعر�البيع�أع���من�القيمة�العادلة��يجار�ع�

 .فإنھ�يجب�تأجيل�وإطفاء�الز�ادة�عن�القيمة�العادلة�ع���مدى�الف��ة�ال���يتوقع�استخدام��صل�خالل�ا

��يجار�وسع �دفعات �تحديد �وتم �إيجار��شغي�� �عقد ��يجار�تمثل �إعادة ��انت �بمقدار�القيمة�إذا ر�البيع

 .العادلة�اعت��ت��ذه�العملية�عملية�بيع�عادية،�و�تم��ع��اف�بأي�ر�ح�أو�خسارة����ا��ال

�من� ��يجار�أقل �إعادة �وعملية �البيع �وقت ��� �العادلة �القيمة ��انت �إذا ��يجار�ال�شغي�� �لعقود بال�سبة

� �بخسارة �ا��ال ��� ��ع��اف �يجب �فإنھ �ألصل �امل��ل �والقيمة�املبلغ �امل��ل �املبلغ �ب�ن �الفرق �ساوي

 .العادلة

���� �انخفاض ��ناك ��ان �إال�إذا �التعديل ��ذا �إجراء �الضروري �من �ل�س ��يجار�التمو��� �لعقود بال�سبة

القيمة،�و����ذه�ا��الة�يخفض�املبلغ�امل��ل�إ���املبلغ�القابل�لالس��جاع�حسب�معيار�املحاسبة�الدو���

 .ة�املوجوداتالذي�ي�ناول�انخفاض�قيم

  املعيار�املحاس���الدو���الثامن�عشر��يراد

I. دف�املعيار�  

و�ع��ف�باإليراد�عندما�ي�ون�من�. ومن�املسائل�ا��يو�ة����املحاسبة�عن��يراد�تحديد�توقيت��ع��اف�بھ

� �موثوق �بطر�قة �املنافع �تلك �قياس �إم�انية ��شرط �امل�شاة �إ�� ��قتصادية �املنافع �تؤول �أن �املتوقع . ف��ا

كما�يقدم�املعيار�إرشادات�. و�ذا�املعيار�يحدد�الظروف�ال���تتوافر�ف��ا�تلك�الشروط�و�التا���تحقق��يراد

  .عملية����كيفية�تطبيق�تلك�الشروط�

II. نطاق�املعيار  

  :بجب�تطبيق��ذا�املعيار�عند�املحاسبة�عن��يرادات�الناتجة�من�العمليات�و�حداث�التالية .1

  .بيع�السلع  .أ 

  ة�ا��دماتتأدي  .ب 
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��متياز�  .ج  �حقوق �من �إيرادات �فوائد �من �ع��ا �ي�تج �وما �امل�شأة � �ملوجودات �أخرى �أطراف استعمال

  .وأر�اح��س�م

  :ال�ي�ناول��ذا�املعيار��يراد�الناتج�مما�ي��� .2

  ") .املحاسبة�عن�العقود��يجار�ة"راجع�املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�عشر�(عقود��يجارات�  .أ 

راجع�(�س�م�الناتجة�عن��س�ثمارات�ال���يتم�املحاسبة�ع��ا�طبقا�لطر�قة�حقوق�امللكية�أر�اح�  .ب 

  ") .املحاسبة�عن��س�ثمار����شر�ات�زميلة" املعيار�املحاس���الدو���الثامن�و�العشرون�

  .عقود�التأم�ن�املتعلقة��شر�ات�التأم�ن�  .ج 

حيث�س�تم�(التغ��ات����القيمة�العادلة�للموجودات��املالية�واملطلو�ات��املالية�أو�التخلص�م��ا�  .د 

  ) . تناول�ا����معيار�خاص�عن��دوات�املالية

  .التغ��ات����قيمة�املوجودات��املتداولة��خرى�  .ه 

  .الز�ادة�الطبيعية����قطعان�املاشية�واملحاصيل�الزراعية�والغابات�  .و 

 .عادن�استخراج�امل  .ز 

III. عر�ف�املصط��ات�  

  فيما�ي����عر�ف�املصط��ات�املستخدمة�����ذا�املعيار

1. � ���شطة�: �يراد �عن �والناتجة �الف��ة �خالل ��قتصادية �املنافع �من �الداخلة �التدفقات �و�إجما��

دم�العادية�للم�شأة�وال���ي�تج�ع��ا�ز�ادة����حقوق�امللكية�بخالف�الز�ادة�ال���ت�تج�عن�مسا�مات�تق

  .بمعرفة�حملة�حقوق�امللكية

���عبارة�عن�القيمة�ال���يمكن�أن�يتم�ع���أساس�ا�مبادلة�أصل�أو��سو�ة�ال��ام�:  القيمة�العادلة .2

  .ب�ن�أطراف�تتوافر�ل�ا�الدراية�والرغبة����التعامل�ومتعادلة����القدرة�التفاوضية

IV. قياس��يراد  

  .ابل�الذي�يتم��سلمھ�أو�القابل�لالستالميجب�قياس��يراد�ع���أساس�القيمة�العادلة�للمق .1
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. تتحدد�قيمة��يراد�الناتج�عن�أية�عملية�عادة�باالتفاق�ب�ن�امل�شاة�واملش��ى�أو�املستخدم�لألصل .2

وتقاس�بالقيمة�العادلة�للمقابل�املستلم�أو�القابل�لالستالم�مع��خذ�����عتبار�أي�خصم�تجاري�

  .أو�خصم�كمية�تمنحھ�امل�شأة

م��حوال�ي�ون�املقابل�الذي�تحصل�عليھ�امل�شأة����صورة�نقدية�أو�نقدية�معادلة�و��ون����معظ .3

ومع�ذلك�فإنھ�إذا�. مقدار��يراد��و�مقدار�النقدية�أو�النقدية�املعادلة�املستلمة�أو�القابلة�لالستالم

أقل�من�قيمتھ�تم�تأجيل�استالم�النقدية�أو�النقدية�املعادلة�فإن�القيمة�العادلة�للمقابل�ت�ون�

  . �سمية�املحددة

���حالة�مبادلة�سلع�أو�خدمات��سلع�أو�خدمات�أخرى�مماثلة����النوع�والقيمة،�فإن��ذه�املبادلة� .4

أما����حالة�بيع�سلع�أو�تأدية�خدمات�مقابل�ا��صول�ع���سلع�أو�.. ال�تمثل�عملية�مولدة�لإليراد

و�تم�قياس��يراد�����ذه�ا��الة�ع���. يراداتخدمات�غ���مماثلة�فإن��ذه�العملية��عت���مولدة�لإل 

أساس�القيمة�العادلة�للسلع�أو�ا��دمات�املستلمة�مع��عديل�ا�بأية�مبالغ�نقدية�أو�نقدية�معادلة�

و���حالة�عدم�إم�انية�تحديد�القيمة�العادلة�للسلع�أو�ا��دمات�بطر�قة�موثوق���ا،�. يتم�مبادل��ا

القيمة�العادلة�للسلع�وا��دمات�ال���ت�نازل�ع��ا�امل�شاة�مع��فإنھ�يجب�قياس��يراد�ع���أساس

 .�عديل�ا�بأية�مبالغ�نقدية�أو�نقدية�معادلة�يتم�مبادل��ا

V. فصاح�  

  :يجب�ع���امل�شأة�أن�تف���عما�ي�� .1

����  .أ  �املستخدمة �الطرق �ذلك ��شمل � �أن �ع�� �باإليراد، �لالع��اف �املستخدمة �املحاس�ية السياسات

 .العمليات�ال���تنطوي�ع���تقديم�خدماتحساب�مرحلة�إتمام�

املبالغ�ا��اصة�ب�ل�مجموعة�من�مجموعات��يراد�الرئ�سية�املحققة�خالل�الف��ة�و�شمل�ذلك�  .ب 

  :�يراد�املحقق�من�

  .بيع�السلع� -

  .ا��دمات  تأدية -

  .الفوائد -
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  .إيرادات�حقوق��متياز -

  . �س�مأر�اح� -

�أو�  .ج  �سلع �مبادلة �عن �الناتج �املجموعات�مقدار��يرادات �من �مجموعة ��ل ��� �املتضمن خدمات

  .الرئ�سية�لإليراد

�باملعيار� .2 �جاء �ملا �طبقا �محتملة � �أو�موجودات � �مطلو�ات �أية �عن �تف�� �أن �امل�شأة �ع�� يجب

�و�الثالثون� �املحتملة"املحاس���الدو���السا�ع وقد�ت�تج�" . املخصصات،�املطلو�ات��واملوجودات�

املحتملة�من�بنود�مثل�ت�اليف�الضمان�أو�دعاوى�مرفوعة�ضد�امل�شأة�أو�املطلو�ات��واملوجودات��

 .غرامات�أو�أية�خسائر�متوقعة
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قواعد��إ��من�خالل�التطرق��،اي���ال����عا���التث�يتات�العي�ية�واملعنو�ةعي�ناول��ذا�الفصل��ل�امل: تم�يد�

�و�القياس �ف��ا��ع��اف �موثوق �كما��بطر�قة ��س��الك �وكيفية �والتنازل ��متالك ��� �املحاس�ية واملعا��ة

  .���البيانات�املالية��املطلوب���فصاح��قواعد�يتطرق�

  املعيار�املحاس���الدو���السادس�عشر�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات: أوال

I. دف�املعيار�:  

�واملعدات �والتج���ات �للممتل�ات �املحاس�ية �املعا��ة �وصف �إ�� �املعيار ��ذا �القضايا�. ��دف وتتمثل

قيمتھ�امل��لة�الرئ�سية�للمحاسبة�عن�املمتل�ات�للتج���ات�واملعدات����توقيت��ع��اف�باألصل�وتحديد�

�والتحديد �ال���يل �الواجبة �بھ �املتعلقة ��س��الك �املمتل�ات�. ونفقات �ب�ند �املعيار��ع��اف ��ذا �ش��ط

�وعرض� �إلطار�إعداد �طبقا �باألصل �ومعاي����ع��اف ��عر�ف ��ستو�� �حينما �كأصل �واملعدات والتج���ات

  .البيانات�املالية�

II. نطاق�املعيار:  

�امل .1 �املعيار��� ��ذا �ال���يطبق �ا��االت �تلك �عدا �ما �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات �عن حاسبة

  .�ش��ط�أو��سمح�ف��ا�معيار�محاس���دو���آخر�بمعا��ة�محاس�ية�مختلفة

  :ال�يطبق��ذا�املعيار�ع�� .2

  .الغابات�وما�شا���ا�من�املوارد�الطبيعية�املتجددة  .أ 

�والغاز�  .ب  �والنفط �املعادن �واستخراج �استكشاف �التعدين، �من�حقوق �شا���ا �وما الطبي��

  .املوارد�غ���املتجددة

ولكن�يطبق��ذا�املعيار�للممتل�ات�والتج���ات�واملعدات�ال���استخدمت�لتطو�ر�أو�املحافظة�ع���

� �الفقرة ��� �الواردة �أو�املوجودات �أو�) ب(أو�) أ(��شطة ���شطة �تلك �عن �فصل�ا �يمكن وال��

  .  املوجودات

�كعقارات� .3
ً
�مستقبال �الستخدام�ا �أو�طورت �بن�ت �ال�� �املمتل�ات �املعيار�ع�� ��ذا �امل�شأة تطبق

���الوقت�الذي�ت�ت���بھ�عملية�البناء�أو�التطو�ر�تقوم�امل�شأة�بتطبيق�املعيار�املحاس���.  اس�ثمار�ة

 . الدو����ر�عون 



  املتعلقة�بالتث�يتات�العمليات .........................................................................................................:الرا�ع الفصل

 

63 
 

�إعاد .4 �تم �وال�� �ا��الية ��س�ثمار�ة �العقارات �ع��
ً
�أيضا �املستقب���يطبق �لالستخدام �تطو�ر�ا ة

  .املتواصل�كعقارات�اس�ثمار�ة

III. استخدمت�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�حسب�املعا�ي�املحددة�عر�ف�املصط��ات�:  

  :املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات����املوجودات�امللموسة�ال��  .أ 

�أو  - �السلع �تقديم �لغرض �أو� ��نتاج ��� �لالستخدام �امل�شأة ���ا �وللتأج���للغ���أو���تحتفظ � ا��دمات

  .ألغراض�إدار�ة

  .يتوقع�أن��ستخدم�خالل�أك���من�ف��ة�واحدة -

  .�و�توز�ع�منتظم�لقيمة��صل�القابلة�لالس��الك�خالل�عمره��نتا��: �س��الك

��س��الك  .ب  �م��ا�: قيمة �مطروحا � � � �املالية �البيانات ��� �للت�لفة �بديلة �أخرى �أو�قيمة ��صل �ت�لفة ��

  .قيمة�التخر�ديةال

  �و�إما��العمر��نتا��  .ج 

  الف��ة�الزمنية�ال���خالل�ا��تتوقع��امل�شأة�أن��ستخدم��صل،�أو -

  .عدد�وحدات���نتاج�أو�ما�شا���ا�املتوقع�حصول�امل�شأة�عل��ا�من��صل -

ل��صول����قيمة�النقدية�أو�ما��عادل�ا�املدفوعة�أو�القيمة�العادلة�ألي�مقابل�آخر��عطى�: الت�لفة  .د 

  .ع����صل����وقت�حيازتھ�أو��ش�يده

�التخر�دية  .ه  �عمره�: القيمة ���اية ��� ��صل �من �عل��ا �تحصل �أن �امل�شأة �تتوقع �ال�� �القيمة �صا�� ��

  .�نتا����عد�طرح�الت�اليف��املتوقعة�لإلزالة

�العادلة  .و  �يتوافر�ل�ا: القيمة �أطراف �ب�ن ��صل �مبادلة �يمكن �أساس�ا �ع�� �ال�� �القيمة املعرفة����

  .والرغبة،�والت�افؤ����إتمام�املبادلة

  .���القيمة�ال���تز�د���ا�القيمة�امل��لة�لألصل�عن�قيمتھ�القابلة�لالس��داد: خسارة�انخفاض�القيمة  .ز 

���القيمة�ال���يظ�ر�ف��ا��صل����امل��انية��عد�طرح�أي�اس��الك�م��اكم�منھ،�وأية�: القيمة�امل��لة  .ح 

 .ھخسائر����انخفاض�قيمت
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IV. ع��اف�باملمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�:  

�من�موجودات�امل�شأة�وعليھ�ف���مؤثرة����عرض� �رئ�سيا تمثل�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�جزءا

عالوة�ع���ذلك،�فإن�تحديد�ما�إذا��انت�النفقات�تمثل�أصل�أو�مصروف�لھ�تأث���كب���. مركز�ا�املا��

  :�ع��ف�باملمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�كأصل�حينماو�. ع���نتائج�أعمال�امل�شأة

 .يحتمل�أن�تتدفق�إ���امل�شأة�منافع�اقتصادية�متعلقة�باألصل� .1

�املتوفر��و  �الدليل �أساس �ع�� �املستقبلية ��قتصادية �املنافع �بتوقع �املرتبطة �التأكد �درجة �قياس حتاج

�املبد�ي ��ع��اف ���ظة �ال. عند �من �ال�افية �توافر�الدرجة �املستقبلية�إن ��قتصادية �املنافع �بأن تأكد

�و�أ��ا� �باألصل �املرتبطة �املنافع ��ستلم �سوف �امل�شأة �أن �من �التأكد �يتطلب �امل�شأة �ع�� �تتدفق سوف

 . سوف�تأخذ�ع���عاتق�ا�املخاطر�املرتبطة�بھ

 يمكن�قياس�ت�لفة��صل�ع���امل�شأة��ش�ل�موثوق�بھ .2

.  شراء��صل�تب�ن�ت�لفتھ لالع��اف�ألن�عملية�التبادل�الدالة�ع��عادة�ما�يتم�اس�يفاء��ذا�املطلب�

و���حالة��ش�يد��صل�داخليا�فإنھ�يمكن�التوصل�إ���مقياس��عتمد�عليھ����قياس�الت�لفة�باالس�ناد�

�عملية� �خالل �املستخدمة ��خرى �واملدخالت �والعمالة �املواد � �المتالك �خارجية �أطراف �مع �املعامالت إ��

  .ال�ش�يد

لكن�يمكن�����عض�ا��االت�امتالك��املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�ألغراض�وقائية�أو�بي�ية،�وقد�ال�

يؤدي�ذلك�إ���ز�ادة�املنافع��قتصادية�املستقبلية�ألي�أصل�موجود��ش�ل�مباشر�إال�أن�ذلك�ي�ون�

���ذه�ا��الة�يتأ�ل��. ضرور�ا����س�يل�ا��صول�ع���املنافع��قتصادية�املستقبلية�ملوجودات�أخرى 

�ع��� �القدرة �امل�شأة �تمنح �إ��ا �إذ �كموجودات ���ا �لالع��اف �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات � امتالك

تحقيق�منافع�اقتصادية�مستقبلية�من�موجودات�مرتبطة���ا�تز�د�ع���ما��ان�باإلم�ان�تحقيقھ�لو�لم�

ات�ال�يجب�أن�يتعدى�إجما���القيمة�القابلة�إال�أن��ع��اف���ذه�املوجود. يتم�امتالك��تلك�املوجودات

���ا �املرتبطة �واملوجودات �املوجودات ��ذه �من �ملواد�. لالس��داد �مصنع �يحتاج �قد �املثال، �س�يل ع��

كيماو�ة�إ���وضع�عمليات�جديدة�معينة�ملناولة�املواد�من�أجل�التقيد�بمتطلبات�بي�ية����إنتاج�وتخز�ن�

ع��اف�بتعز�زات�املصنع�كأصل����حدود�القيمة�القابلة�لالس��داد�مواد�كيماو�ة�خطرة،�وعليھ�يتم�� 

  .ألنھ��بدون�ذلك�ال��ستطيع�امل�شأة�إنتاج�و�يع�تلك�املواد
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V. القياس��و����للممتل�ات�والتج���ات�واملعدات  

  .يجب�قياس�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�ال���تتأ�ل�لالع��اف���ا�كأصل�مبدئيا�ع���أساس�ت�لف��ا

  :مكونات�الت�لفة .1

�ا��مركية� �الرسوم �يتضمن �الذي �شرا��ا، �ثمن �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات �ت�لفة �شمل

�تج�����صل� �إ�� �مباشرة �ت�سب �أن �يمكن �ت�اليف �وأية �لالس��جاع، �غ���القابلة �الشراء وضرائب

ومن��مثلة�ع���. لالستخدام�املقصود،�وتطرح�أي�خصومات�تجار�ة�وت��يالت�للوصول�إ���ثمن�الشراء�

  .الت�اليف�املباشرة�

  .ت�لفة�إعداد�امل�ان�  .أ 

  .ت�اليف�املناولة�والتوصيل�املبدئية�  .ب 

  .ت�اليف�ال��كيب�  .ج 

  .الرسوم�امل�نية�مثل�املعمار��ن�وامل�ندس�ن�  .د 

�بموجب�  .ه  �كمخصص ���ا �املع��ف �ا��د �إ�� �املوقع �واستعادة ��صل �وإزالة �لتفكيك �املقدرة الت�لفة

  .املخصصات،�املطلو�ات�املحتملة�واملوجودات�املحتملة–الدو���السا�ع�والثالثون�معيار�املحاسبة�

��عد�املدة�العادية�لالئتمان�  .و  �واملعدات�إ���ما �والتج���ات �من�املمتل�ات عندما�يؤجل�السداد�لبند

�إجما��� �و �القيمة ��ذه �ب�ن �بالفرق ��ع��اف �و�تم �املعادل �النقدي �الثمن ��ساوي �ت�لفتھ فإن

املدفوعات�كفوائد�خالل�ف��ة��ئتمان�إال�إذا�تم�رسمل��ا�حسب�املعا��ة�البديلة�املسموح���ا�وفق�

  .املعيار�املحاس���الدو���الثالث�و�العشرون�وا��اص�بت�اليف��ق��اض

ال�تمثل�الت�اليف��دار�ة�والعمومية�جزءا�من�ت�لفة�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�إال�إذا��ان�  .ز 

ان�أن�ت�سب�مباشرة�المتالك���صل�وتج���ه�لالستخدام��كذلك�ال�تمثل�الت�اليف�املبدئية�باإلم�

�ضرور�ة� ��انت �إال�إذا ��صل �ت�لفة �من �جزءا ��نتاج �قبل �ما �ت�اليف �من ��شا���ا �وما لل�شغيل

و�ع��ف�كمصروف�بخسائر�ال�شغيل�املبدئية�ال���تحدث�قبل�تحقيق��داء�. لتج�����صل�للعمل�

  .خطط�لألصلامل
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تحدد�ت�لفة��صل�املصنع�داخليا�باستخدام�نفس�املبادئ�ا��اصة�باح�ساب�ت�لفة��صل�الذي�  .ح 

�حيازتھ �ت�لفة�. يتم �فإن �العادية �العمل �ظروف ��� �مشا��ة �موجودات �بتص�يع �امل�شأة �قامت وإذا

وا��اص�����2رقم�انظر�املعيار�املحاس���الدو (�صل�ت�ون�عادة�مشا��ة�لت�لفة��صل�املنتج�للبيع�

و�املثل��س�بعد�قيم�الضياع�. ،�وعليھ��س�بعد��ر�اح�الداخلية�عند�تحديد�تلك�الت�لفة)باملخزون�

 .غ���العادي�للمواد�و�جور�واملصروفات��خرى�من�ت�لفة��صل�املصنع�داخليا

باستخدام��تتحدد�ت�لفة�املوجودات�ال���يتم�حياز��ا�بواسطة�املستأجر�حسب�عقد�تأج���تمو���  .ط 

  .وا��اص�باملحاسبة�عن�العقود��يجار�ة�17املبادئ�ال���وضع�ا�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

يمكن�تخفيض�القيمة�امل��لة�للممتل�ات�والتج���ات�واملعدات�باملنح�ا���ومية�القابلة�للتطبيق�  .ي 

�ا���ومية �املنح �عن �باملحاسبة �وا��اص �العشرون �الدو�� �املعيار�املحاس�� �عن��حسب و�فصاح

  .املساعدات�ا���ومية�

  مبادلة�املوجودات� .3

قد�يتم�امتالك��املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�عن�طر�ق�تبادل�ك���أو�جز�ي�مع�بنود�مختلفة��  .ك 

�املوجودات �من �أو�غ���ا �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات �بالقيمة�. من �البنود �تلك �ت�لفة وتقاس

��ع �والذي �املستلم �لألصل �مبالغ�العادلة �بأية ��عديلھ ��عد �بھ �املض�� �لألصل �العادلة �القيمة ادل

  .نقدية�أو�نقدية�معادلة�يتم�مبادل��ا

  النفقات�الالحقة .4

يجب�إضافة�النفقات�الالحقة�واملتعلقة�ب�ند�من�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�ال���سبق�أن�تم�  .أ 

املنافع��قتصادية�املستقبلية�ال����ع��اف���ا�إ���القيمة�امل��لة�لألصل�عندما�يحتمل�أن�ت�ون�

تز�د�عن�تلك�ال���تم�تحديد�ا�أصال�حسب��داء�النمطي�لألصل�القائم�حاليا�سوف�تتدفق�إ���

  .أما��افة�النفقات�الالحقة��خرى�فيع��ف���ا�كمصروف�يخص�الف��ة�ال���حدثت�ف��ا. امل�شأة

�وامل  .ب  �والتج���ات �املمتل�ات �ع�� �الالحقة �بالنفقات �تلك��ع��ف �تؤدى �عندما �فقط �كأصل عدات

ومن��مثلة�ع���التحس�نات�. النفقات�إ���تحس�ن�ظروف��صل�إ���مستوى�يتعدى��داء�النمطي

 : ال���تؤدي�إ���ز�ادة�املنافع��قتصادية�املستقبلية
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  .�عديالت����بند�من�التج���ات�تؤدي�إ���ز�ادة�العمر��نتا��،�و�شمل�ذلك�ز�ادة�طاقة��صل -

  حس�ن�أجزاء��لة�وذلك�لتحس�ن�جودة�املخرجات��ش�ل�جو�ري�ت -

  .تطبيق�عمليات�إنتاج�جديدة�تحقق�تخفيضا�كب��ا����ت�اليف�ال�شغيل�املقدرة�من�قبل -

��قتصادية�  .ج  �املنافع �ع�� �للمحافظة �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات �وصيانة �إصالح �نفقات تجرى

�ع �امل�شأة�بناء ��عت���تلك�املستقبلية�ال���توقع��ا ���التقر�ر��ص���ملستوى�أداء��صل�وعادة�ما

�حدوثھ �عند �مصروفا �واملعدات�. النفقات �التج���ات �صيانة �ت�لفة ��عت���عادة �املثال �س�يل وع��

  .كمصروف�أل��ا�تحافظ�وال�تز�د�من��داء�النمطي�املقدر�أصال

VI. القياس�الالحق�لالع��اف�املبد�ي :  

�املفضلة .1 �:  املعا��ة �واملعدات��عد �والتج���ات �ع��اف�املبد�ي�كأصل�يجب�أن�يظ�ر�بند�املمتل�ات

  .بت�لفتھ�مطروحا�منھ��س��الك�امل��اكم�وأية�خسائر�م��اكمة����انخفاض�القيمة

�عد��ع��اف�املبد�ي�كأصل�يجب�آأن�يظ�ر�بند�املمتل�ات�والتج���ات�:املعا��ة�البديلة�املسموح���ا .2

�إعادة �بقيمة �منھ��واملعدات �مطروحا �التقييم �إعادة �تار�خ ��� �العادلة �القيمة ��� �واملتمثلة التقييم،

�
ً
و�جب�تنفيذ�إعادة�التقييم�. �س��الك�امل��اكم�الالحق�وأية�خسائر�م��اكمة����انخفاض�القيمة�الحقا

�باستخدام�� �س�تحدد �ال�� �تلك �عن �جو�ر�ا �امل��لة �القيم �اختالف �عدم �يحقق �بما �دوري �ش�ل

  .لعادلة����تار�خ�امل��انية�القيمة�ا

�واملعدات� �والتج���ات �املمتل�ات �لبنود �العادلة �القيمة ��� �التغ��ات �ع�� �التقييم �تكرار�إعادة و�عتمد

فحينما�تختلف�القيمة�العادلة�لألصل�املعاد�تقييمھ��ش�ل�جو�ري�عن�قيمتھ�. موضع�إعادة�التقييم

�أخر  �تقييم �إعادة �إجراء �ضرور�ا �يصبح �فإنھ �والتج���ات�امل��لة �املمتل�ات �بنود ��عض �تواجھ � ى،

�سنو�ة �تقييم �إعادة �يتطلب �و�ذا �العادلة �قيم��ا ��� �كب��ة �متقلبة ��غ��ات ��ذا�. واملعدات وال�ي�ون

�بال�سبة�لبنود�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�ال���ال�تواجھ��غ��ات�كب��ة����قيم��ا� �جراء�ضرور�ا

و�إعادة�تقييم�. ي�بإجراء�إعادة�التقييم��ل�ثالث�أو�خمس�سنواتو�دال�عن�ذلك�فقد�يكتف. العادلة

�إلعادة� �املوجودات �انتقاء �لتجنب �واحد �وقت ��� �املجموعة ��� �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات بنود

  . التقييم�ولتجن�ب�إظ�ار�قيم�وت�اليف�بتوار�خ�مختلفة����البيانات�املالية�
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�املمتل�ات �من �بند �أي �تقييم ��عاد �تار�خ��عندما �ح�� �امل��اكم ��س��الك �فإن �واملعدات والتج���ات

  :إعادة�التقييم

�القيمة�  .أ  �ت�ون �ح�� �لألصل ��جمالية � �امل��لة �القيمة �التغ����� �يناسب �بما �اح�سابھ �عاد

و�ستخدم��ذه�الطر�قة����حالة�إعادة�تقييم�. امل��لة�لألصل�مساو�ة�للقيمة�املعاد�تقييم�ا

  :ة�ا��ار�ة��املس��لكة،�أوأصل�بواسطة�مؤشر�للت�لف

�املعاد�  .ب  ��صل �لقيمة �املقدرة �القيمة �وصا�� �لألصل �امل��لة �القيمة �إجما�� �مقابل ��� �س�بعد

�قيم��ا�. تقييم�ا ��عادل �بما �تقييم�ا ��عاد �ال�� �املبا�ي �حالة ��� �الطر�قة ��ذه ��ستخدم مثال،

  . السوقية

  :�س��الك .3

�واملع  .أ  �والتج���ات �املمتل�ات �بند �قيمة �ع���توزع �لھ �العمر��نتا�� �ع�� �لالس��الك �القابلة دات

�منتظم �املنافع�. أساس �امل�شأة �فيھ ��س�نفد �الذي �النمط ��س��الك �طر�قة ��عكس �أن و�جب

و�جب��ع��اف�باالس��الك�ا��اص�ب�ل�ف��ة�ع���انھ�مصروف،�إال�إذا��ان�. �قتصادية�لألصل

  .مدرجا�ضمن�القيمة�املدرجة�ألصل�اخر

  :�افة�العوامل�التالية�تحتاج�إ����خذ�باالعتبار�عند�تحديد�العمر��نتا���لألصل��وعليھ�فإن  .ب 

يحدد��ستخدام�بالرجوع�إ���الطاقة�املتوقعة�لألصل�. �ستخدام�املتوقع�لألصل�من�قبل�امل�شأة -

  .أو�املخرجات�

- � �الطبي�� �(الب�� �عدد) التآ�ل �مثل �ال�شغيلية �العوامل �ع�� ��عتمد �الذي �ال����املتوقع الورديات

�حينما� �لألصل �والصيانة �والعناية � �امل�شأة �لدي �والصيانة ��صالح �و�رنامج ��صل �ف��ا �ستخدم

  .ي�ون�عاطال

يحدث�التقادم�الف���من��غ��ات�أو�تحس�نات�����نتاج�أو�من��غ���الطلب����السوق�ع���منتجات� -

  .أو�خدمات��صل

 .ام��صل�مثل�انقضاء�تار�خ�عقود�التأج���املتعلقة���ااملحددات�القانونية�وما�شا���ا�ع���استخد -
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  :مراجعة�العمر��نتا��� .4

�التوقعات�  .أ  ��انت �وإذا �دور�ا، � �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات �لبند �العمر��نتا�� �مراجعة يجب

�ا��ار�ة� �للف��ة ��س��الك �مصروف ��عديل �فيجب �السابقة �التقديرات �كب���عن �اختالف �ش���إ��

  .ات�املستقبلية�والف�� 

  :مراجعة�طرق��س��الك .5

يجب�مراجعة�طر�قة��س��الك�املطبقة�ع���املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات��ش�ل�دوري،�وإذا��ان����

�ناك��غ���جو�ري����النمط�املتوقع�للمنافع��قتصادية�من�تلك�املوجودات�فيجب��غي���الطر�قة�بما�

�النمط �التغ����� �. �عكس �ي�ون �عن�وحينما �املحاسبة �فيجب �ضرور�ا ��س��الك �طر�قة �التغب����� �ذا

  .التغي���كتغ������التقدير�و�جب��عديل�مصروف��س��الك�للف��ة�ا��ار�ة�والف��ات�املستقبلية

VII. فصاح� :  

  :يجب�أن�تف���البيانات�املالية��حيال��ل�نوع�من�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات  .ب 

وإذا�تم�استخدام�أك���من�مقياس�. تحيد�إجما���القيمة�امل��لةأسس�القياس�ال���بموج��ا�تم�  .أ 

  .فيجب��فصاح�عن�إجما���القيمة�امل��لة�بموجب�ذلك�املقياس�ل�ل�فئة

  .طر�قة��س��الك�املستخدمة  .ب 

  .العمر��نتا���أو�معدالت��س��الك�املستخدمة  .ج 

�خسائر�انخف  .د  �مع �مجموعا ��س��الك �ومجمع ��جمالية �امل��لة ����القيم �املجمعة �القيمة اض

  .بداية�الف��ة�و��اي��ا

  .�سو�ة�القيمة�امل��لة����بداية�و��اية�الف��ة�لبيان�  .ه 

�لضمان�  .ج  �املر�ونة �واملعدات �والتج���ات �واملمتل�ات �وقيم��ا، �القانونية �امللكية �ع�� �قيود �أية وجود

  .مطلو�ات

  .والتج���ات�أواملعداتالسياسة�املحاس�ية�لت�اليف�ال��ميم�املقدرة��لبنود�املمتل�ات،�  .د 

  النفقات�الرأسمالية�ع���املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات�خالل�ف��ة���شاء�و  .ه 

  .قيمة�التع�دات�المتالك��املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات  .و 
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  طر�قة��س��الك�وتقدير�العمر��نتا���  .ز 

مادي����الف��ة�ا��ار�ة�أو�تف���امل�شاة�عن�طبيعة�وتأث���التغ������التقدير�املحاس���الذي�لھ�اثر�  .ح 

الذي�يتوقع�أن�ي�ون�لھ�أثر�مادي����ف��ات�الحقة�حسب�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�وا��اص�

 بصا���الر�ح�أو�ا��سارة�للف��ة�و�خطاء��ساسية�والتغ��ات����السياسة�املحاس�ية

�والتج���ات  .ط  �باملمتل�ات �ا��اصة �املعلومات �عن �باإلفصاح �امل�شأة �انخفضت��تقوم �ال�� واملعدات

  انخفاض�قيمة�املوجودات�–قيم��ا�بموجب�معيار�املحاسبة�الدو���السادس�والثالثون�

  املعيار�املحاس���الدو���السادس�والثالثون�انخفاض�قيمة�املوجودات: ثانيا

�الدو�� �معيار�املحاسبة �ق يحدد ��� ��نخفاض �عن �و�فصاح �املحاس�ية �املعا��ة �والثالثون يمة�السادس

جميع�املوجودات�و�تطلب�معيار�املحاسبة�الدو���السادس�والثالثون�مز�دا�من��فصاح�إذا��انت�خسائر�

خالل�الف��ة�مادية�بال�سبة�للقوائم�املالية�للم�شأة�ب�امل�ا�ال���تقدم�) املع�وسة(�نخفاض�املع��ف���ا�

  .التقار�ر

I. ال�دف  

� ��جراءات�ال���تطبق�ا �املعيار�بيان �بما�ال�يز�د�عن�مبلغ�ا��دف��ذا �لضمان����يل�موجودا��ا امل�شأة

القابل�لالس��داد،�و��ون��صل�م��ال�بما�يز�د�عن�مبلغھ�القابل�لالس��داد�إذا��ان�مبلغھ�امل��ل�يز�د�

عن�املبلغ�الذي�س�تم�اس��داده�من�خالل�استعمال�أو�بيع��صل،�وإذا��ان�ا��ال�كذلك�يوصف��صل�

،�و�تطلب�املعيار�أن�تقوم�امل�شأة�باالع��اف�بخسارة��نخفاض،�كما�يحدد�كذلك�بأنھ�انخفضت�قيمتھ

  .إفصاحات�معينة�للموجودات�ال���انخفضت�قيم��ا

  

II. يجب�تطبيق��ذا�املعيار����املحاسبة�عن�انخفاض�قيمة��افة�املوجودات�عدا�ما�ب��: النطاق�: 

 )ناتاملخزو �- أنظر�معيار�املحاسبة�الدو���الثا�ي(املخزونات� .1

 )عقود���شاء�–أنظر�معيار�املحاسبة�الدو���ا��ادي�عشر�(املوجودات�الناجمة�عن�عقود���شاء� .2

 )ضرائب�الدخل�–أنظر�معيار�املحاسبة�الدو���الثا�ي�عشر�(موجودات�الضر�بة�املؤجلة� .3

4. � �املوظف�ن �منافع �عن �الناجمة �عشر(املوجودات �التاسع �الدو�� �املحاسبة �معيار منافع�–أنظر

  ).وظف�نامل

5. � �والثالثون �الثا�ي �الدو�� �معيار�املحاسبة �نطاق �ضمن �تدخل �ال�� �املالية �دوات�–املوجودات
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  �فصاح�والعرض�–املالية�

��يجار�أو�موجودات� .6 �عقود �من �الناشئة �أو�املوجودات �املخزونات �املعيار�ع�� ��ذا �ينطبق ال

ألن�معاي���املحاسبة�الدولية�القائمة�الضر�بة�املؤجلة�أو�املوجودات�الناشئة�من�منافع�املوظف�ن�

  .املنطبقة�ع����ذه�املوجودات�تحتوي�ع���متطلبات�محددة�لالع��اف���ذه�املوجودات�وقياس�ا

7. � �والثالثون �الثا�ي �الدو�� �معيار�املحاسبة �نطاق �ضمن �تدخل �ال�� �املالية �للموجودات �- بال�سبة

إال�أ��ا�مست�ناة�من� التالية�موجودات�مالية��عت����س�ثمارات. �فصاح�والعرض: �دوات�املالية

��ذه� �ع�� �املعيار ��ذا �ينطبق �ذلك �وع�� �والثالثون، �الثا�ي �الدو�� �املحاسبة �معيار نطاق

  :�س�ثمارات���

�  .أ  �و�العشرون �السا�ع �الدو�� �معيار�املحاسبة ��� �معرفة ��� �كما �التا�عة �املالية��-الشر�ات القوائم

 .���الشر�ات�التا�عةاملوحدة�ومحاسبة��س�ثمارات�

�  .ب  �والعشرون �الثامن �الدو�� �املحاسبة �معيار ��� �معرفة ��� �كما �الزميلة محاسبة��-الشر�ات

  .�س�ثمارات����الشر�ات�الزميلة

�  .ج  �والثالثون �ا��ادي �الدو�� �معيار�املحاسبة ��� �معرفة ��� �كما �املش��كة �التقار�ر��-املشار�ع � تقديم

  .��كةاملالية�حول�ا��صص����املشار�ع�املش

�والثالثون����������� �الثا�ي �الدو�� �املعيار�املحاس�� �نطاق �من �است�ن�ت �و�لك��ا �مالية �موجودات جميع�ا

  .لذلك�ف�ذا�املعيار�يطبق�ع����ذه��س�ثمارات�

بموجب�) القيمة��العادلة(ينطبق��ذا�املعيار�ع���املوجودات�امل��لة�بمقدار�مبلغ�أعيد�تقييمھ� .8

ية��خرى�مثل�املعاملة�املحاس�ية�البديلة�املسموح���ا����معيار�املحاسبة�معاي���املحاسبة�الدول

 الدو���السادس�عشر�املمتل�ات�و��شاءات�واملعدات،�

III. عر�فـــات�  

  :�ستخدم�املصط��ات�التالية�����ذا�العيار�وفق�املعا�ي�املحددة�ل�ا�كما�ي��

 .�و�صا���سعر�البيع�لألصل�أو�قيمتھ�املستخدمة،�أ��ما�أع����املبلغ�القابل�لالس��داد .1
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  :العمر�النافع��و�إما� .2

  الف��ة�الزمنية�ال���يتوقع�خالل�ا�أن��ستخدم�امل�شأة��صل،�أو  - أ

  .عدد�وحدات��نتاج�أو�الوحدات�املشا��ة�ال���يتوقع�أن�تحصل�امل�شأة�عل��ا�من��صل�للم�شأة  - ب

3. � �املستعملة ا��الية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�ال���يتوقع�أن�ت�شأ�����القيمةالقيمة

  .من��ستعمال�املستمر�ألصل�ومن�التخلص�منھ������اية�عمره�النافع

�سعر�البيع .4 �ب�ن� :صا�� �بحتة �تجار�ة �عملية ��� �أصل � �بيع �عليھ �ا��صول �يمكن �الذي �و�املبلغ

  .أطراف�مطلعة�وراغبة�ناقصا�ت�اليف�التخلص

���الت�اليف��ضافية�ال����عزى��ش�ل�للتخلص�من�أصل،�باست�ناء�ت�اليف�:التخلص�ت�اليف� .5

  .التمو�ل�ومصروف�ضر�بة�الدخل�

 .���مقدار�ز�ادة�املبلغ�امل��ل�ألصل�عن�مبلغھ�القابل�لالس��داد: خسارة��نخفاض .6

�امل��ل .7 �: املبلغ �خصم ��عد �العمومية �امل��انية ��� �لألصل �بھ ��ع��ف �الذي �اس��الك��و�املبلغ أي

 .م��اكم�وخسائر��نخفاض�امل��اكمة����قيمتھ�) إطفاء(

8. � �عمره�: )�طفاء(�س��الك �مدى �ع�� �ألصل �لالس��الك �القابل �للمبلغ �املنتظم �و�التخصيص

 .النافع

�و�ت�لفة��صل�أو�مبلغ�آخر�استعيض�بھ�عن�الت�لفة����القوائم�املالية�: املبلغ�القابل�لالس��الك

  .ناقصا�قيمتھ�املتبقية

���أصغر�مجموعة�من��صول��القابلة��للتحديد�ال����تولد�تدفقات�نقدية��:وحدة�توليد�النقد .9

داخلة�من�داخلة�من��ستعمال��املستمر�وال�������مستقلة�إ���حد�كب����عن�التفقات��النقدية�ال

  .املوجودات��خرى��أو�مجموعات�املوجودات

���املوجودات�عدا�عن�الش�رة�وال����سا�م����التدفقات�النقدية�املستقبلية��:موجودات�الشركة .10

 .ل�ل�من�وحدة�توليد�النقد�ال������تحت�املراجعة�ووحدات�توليد�النقد��خرى 

  : ة���السوق�ال���تضم�جميع�ا��االت�التالي�السوق�ال�شط .11

 املتاجرة����املواد�ضمن�سوق�متجا�سة؛� يتم -

  و�با�ع�ن�راغب�ن����أي�وقت؛  عندما�ي�ون�من�املمكن�إيجاد�مش��ين -
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 .�سعار����متناول�يد�العامة -

IV. تحديد��صل�الذي�قد�تنخفض�قيمتھ  

�لالس��داد،� .1 �القابل �مبلغھ �عن �لألصل �امل��ل �املبلغ �يز�د �عندما ��صل �قيمة تنخفض

� �لبعض �انخفاضاس�نادا �خسارة �حدوث �احتمال �ع�� ��ذه�. الدالئل �من �دليل �أي �وجد إذا

و���حالة�عدم�توفر�. الدالئل�فإنھ�يطلب�من�امل�شأة�إجراء�تقدير�رس���للمبلغ�القابل�لالس��داد

�تقدير�رس��� �اجراء �امل�شأة �من �املعيار�ال�يطلب ��ذا �فان �انخفاض �خسارة �احتمال �ع�� دليل

  .للمبلغ�القابل�لالس��داد

لتقييم�ما�إذا��انت�توجد�أية�داللة�ع���أن�أصال�قد�تنخفض�قيمتھ�يجب�ع���امل�شأة�أن� .2

  :تأخذ�����عتبار�الدالئل�التالية�كحد�أد�ى

  :املصادر�ا��ارجية�للمعلومات  - أ

خالل�الف��ة�انخفضت�القيمة�السوقية�لألصل�إ���حد�كب���أك���مما��ان�يتوقع�ن�يجة�ملرور�الوقت� -

  .العاديأو��ستعمال�

حدثت��غ��ات��امة�ذات�أثر�عك����ع���امل�شأة�خالل�الف��ة�أو�أ��ا�ستحدث����املستقبل�القر�ب� -

���الب�ئة�التقنية�أو�السوقية�أو��قتصادية�أو�القانونية�ال����عمل�ف��ا�امل�شأة�أو����السوق�الذي�

صل
ً
  .ي�ت���إليھ��

خرى����السوق�ع����س�ثمارات�خالل�الف��ة�زادت�أسعار�الفائدة����السوق�أو�معدالت�العائد��  -

��صل� �قيمة �حسابات ��� �املستخدم �ا��صم �سعر �ع�� �الز�ادات ��ذه �تؤثر �أن �املحتمل ومن

  .املستعملة�وتخفض�مبلغ��صل�القابل�لالس��داد��ش�ل�مادي

  .املبلغ�امل��ل�لصا���موجودات�امل�شأة�املقدمة�للتقار�ر�أع���من�رأسمالھ�السو�� -

 .ادر�الداخلية�للمعلوماتاملص  - ب

  .تتوفر��دلة�ع���تقادم��صل�أو�حدوث�تلف�فيھ -

�املستقبل�� - ��� �حدو��ا �أو�يتوقع �الف��ة، �خالل �امل�شأة �ع�� �أثر�عك��� � �ذات ��امة ��غ��ات حدثت

القر�ب�إ���املدى،�أو�باألسلوب�الذي��ستخدم�فيھ��صل�أو�يتوقع�استخدامھ�فيھ،�و�شمل��ذه�
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يقاف�أو�إعادة��ي�لة�العملية�ال���ي�ت���إل��ا��صل�أو�التخلص�من��صل�قبل�التغ��ات�خططا�إل 

  .التار�خ�املتوقع�سابقا

تتوفر��دلة�من�التقار�ر�الداخلية�ال����ش���ع���أن��داء��قتصادي�ألصل��و�أسوأ�أو�سي�ون� -

  .أسوأ�مما��و�متوقع

  

�دالئل�أخرى�ع���إم�انية� .3 انخفاض�قيمة��صل،�و�شمل��دلة�و�مكن�للم�شأة�أن�تحدد

  :من�التقار�ر�الداخلية�ال����ش���إ���إم�انية�انخفاض�قيمة�أصل�وجود�ما�ي��

تدفقات�نقدية�المتالك��صل،�أو�احتياجات�نقدية�الحقة�ل�شغيلھ�أو�صيانتھ�وال������أع���إ��� -

 .حد�كب���من�تلك�الواردة����املوازنة��صلية

ة�الفعلية�أو�الر�ح�أو�ا��سارة�ال�شغيلية�املتدفقة�من��صل�وال������أسوأ�صا���التدفقات�النقدي -

 .إ���حد�كب���من�تلك�الواردة����امل��انية�التقدير�ة�

انخفاض��ام����صا���التدفقات�النقدية�أو�الر�ح�ال�شغيلية����امل��انية�التقدير�ة�أو�ز�ادة�كب��ة���� -

 .التقدير�ة�ناجمة�من��صلا��سارة�الواردة����امل��انية�

خسائر��شغيلية�أو�صا���تدفقات�نقدية�خارجة�لألصل�عند�جمع�أرقام�الف��ة�ا��الية�مع��رقام� -

  .���املوازنة�للمستقبل

�احتمال� �ع�� �داللة �أية ��ناك ��ان �إذا �ما �بتقييم �عمومية �م��انية ��ل ��� �تقوم �أن �امل�شأة �ع�� يجب

  .الداللة�يجب�ع���امل�شأة�تقدير�مبلغ��صل�القابل�لالس��داد�انخفاض�قيمة��صل،�وإذا�وجدت��ذه

�تحديد .4 ��� �املادية �مف�وم �إ��� و�نطبق �بحاجة �لالس��داد �القابل ��صل �مبلغ ��ان �إذا ما

التقدير،�فع���س�يل�املثال�إذا�بي�ت�ا��سابات�السابقة�أن�مبلغ��صل�القابل�لالس��داد�أع���

�ف �امل��ل �مبلغھ �كب���من �حد �القابل�إ�� ��صل �تقدير�مبلغ �إعادة �إ�� �بحاجة �ل�ست �امل�شأة ان

��صل� �مبلغ �أن �سابق �تحليل �يب�ن �قد �و�املثل �الفرق، �ذلك �تز�ل �أحداث �تقع �لم �إذا لالس��داد

 .من�الدالئل�الواردة�اعاله) أو�أك��(القابل�لالس��داد�ل�س�حساسا�لداللة�واحدة�
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V. قياس�املبلغ�القابل�لالس��داد�  

املعيار�املبلغ�القابل�لالس��داد�ع���أنھ�صا���سعر�بيع��صل�أو�القيمة�املستعملة�أ��ما�أع��،�و��عرف��ذا�

ل�س�من�الضروري�دائما�تحديد��ل�من�صا���سعر�بيع��صل�وقيمتھ�املستعملة،�فع���س�يل�املثال�إذا�

،�ول�س�من�الضروري�زاد�أي�من��ذين�املبلغ�ن�عن�املبلغ�امل��ل�لألصل�فإن��صل�ال�تنخفض�قيمتھ�

  :كما�ي�� وعليھ�يمكن�قياس�املبلغ�القابل�لالس��داد.تقدير�املبلغ��خر

�املستعملة .1 �لعدم�.القيمتھ �سعر�البيع �صا�� �تحديد ��حيان ��عض ��� �املمكن �من �ل�س � عندما

�عملية� ��� ��صل �بيع �من �عليھ �ا��صول �يمكن �الذي �للمبلغ �تقدير�موثوق �إلجراء �أساس وجود

  .بحتة�ب�ن�أطراف�مطلعة�وراغبةتجار�ة�

���حالة��إذا�لم�يوجد�س�ب�لالعتقاد�بان�قيمة��صل�املستعملة�تز�د��ش�ل�: صا���مبلغ�البيع .2

  مادي�عن�صا���مبلغ�بيعھ�

���حالة��لم�يكن��صل�يولد�تدفقات�نقدية�داخلة�: وحدة�توليد�النقد�ال���ي�تمي�إل��ا��صل .3

��حد�كب���عن�التدفقات�من�املوجودات�أو�مجموعات�املوجودات�من��ستعمال�املستمر�مستقلة�إ�

  :�خرى،�إال�إ�ذا

  �ان�صا���سعر�البيع�أع���من�مبلغھ�امل��ل�،�أو  .أ 

�تحديد�  .ب  �و�أمكن �سعر�بيعھ �صا�� �من �قر�بة �لت�ون �املستعملة ��صل �تقدير�قيمة �املمكن �من �ان

  .صا���سعر�البيع

  صا���سعر�البيع .4

عر�بيع�أصل��و�السعر����اتفاقية�بيع�ملزمة����عملية�تجار�ة�إن�أفضل�دليل�ع���صا���س -

 .بحتة�معدلة�للت�اليف��ضافية�ال���ستعزى�مباشرة�للتخلص�من��صل

إذا�لم�توجد�اتفاقية�بيع�ملزمة�ولكن�تمت�املتاجرة�باألصل����سوق��شط�فان�صا���سعر�البيع��و� -

�وسعر�السوق  �التصرف، �ت�اليف �ناقصا �لألصل �ا��ا��،��سعر�السوق �سعر�العرض ��و�عادة املناسب

�سعر� �لتقدير�صا�� �أساسا �يوفر�سعر�آخر�عملية �فقد �متوفرة �ا��الية �أسعار�العرض �ال�ت�ون وعندما

البيع،�شر�طة�عدم�حدوث��غ����ام����الظروف��قتصادية�ب�ن��تار�خ�العملية�والتار�خ�الذي�يتم�فيھ�

  .ا�لتقدير
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مة�أو�سوق��شط�ألصل�ي�ون�صا���سعر�البيع�بناء�ع���افضل�إذا�لم�تكن��ناك�اتفاقية�بيع�ملز  -

�العمومية� �امل��انية �تار�خ ��� �امل�شأة �عليھ �تحصل �أن �يمكن �الذي �إلظ�ار�املبلغ �املتوفرة املعلومات

�ت�اليف� �خصم ��عد �و�ذلك �وراغبة، �مطلعة �أطراف �ب�ن �بحتة �تجار�ة �علمية ��� ��صل �من للتخلص

خذ�امل�شأة�����عتبار�ن�يجة�العمليات��خ��ة�ملوجودات�مشا��ة�ضمن�التصرف،�ولتحديد��ذا�املبلغ�تأ

نفس�الصناعة،�وصا���سعر�البيع�ال��عكس�بيعا�إجبار�ا�إال�إذا��انت��دارة�مج��ة�ع���البيع����ا��ال�

.  

���ا� - ��ع��اف �تم �ال�� �الت�اليف �عدا �التصرف �ت�اليف �خصم �يتم �سعر�البيع �صا�� �تحديد عند

�مثلة�ع����ذه�الت�اليف����الت�اليف�القانونية�ورسوم�الدمغة�والضرائب�املماثلة�ع���كمطلو�ات،�و

العمليات�وت�اليف�إزالة��صل�والت�اليف�املباشرة��ضافية���عل��صل����ش�ل�صا���لبيعھ،�ع���

� �ا��دمة ���اية �منافع �عشر�(أن �التاسع �الدو�� �معيار�املحاسبة ��� �معرفة ��� �امل�-كما �منافع ) وظف�ن

�مباشرة� �ال��عت���ت�اليف �اصل �من �التخلص ��عد �عمل �تنظيم �أو�إعادة �بتخفيض �املتعلقة والت�اليف

  .إضافية�للتخلص�من��صل�

- � �مطلوب �بامتالك �املش��ي �يقوم �أن �اصل ��� �التصرف �يتطلب ��حيان ��عض �و�توفر�)�ل��ام(�� ،

 فقط�صا���سعر�بيع

 :املستعملة�ألصل�ا��طوات�التالية�شمل�تقدير�القيمة�:القيمة�املستعملة� .5

تقدير�التدفقات�النقدية�املستقبلية�الداخلة�وا��ارجة�ال���تؤخذ�من��ستعمال�املستمر�لألصل�ومن�  .أ 

  .التصرف�ال��ا�ي�فيھ�

 .تطبيق�سعر�ا��صم�املناسب�ع����ذه�التدفقات�النقدية�املستقبلية  .ب 

  :أساس�تقديرات�التدفقات�النقدية�املستقبلية� .5

 :قياس�القيمة�املستعملةعند�  .أ 

يجب�أن�ت�ون�توقعات�التدفقات�النقدية�بناء�ع���اف��ضات�معقولة�و�مدعومة�تمثل��أفضل�تقدير� -

�و�جب� �لألصل، �املتبقي �النافع �العمل �مدى �ع�� �س�سود �ال�� ��قتصادية � �الظروف �ملجموعة � لإلدارة

 .إعطاء�وزن�أ�ك���لألدلة�ا��ارجية

النبوءات�املالية�ال���اعتمد��ا�/ ات�النقدية�بناء�ع���أحدث�املوازنات�يجب�أن�ت�ون�توقعا�ت�التدفق -
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� �املوازنات �ع�� �املب�ية �التوقعات ��ذه ��غطي �أن �و�جب �مقدار�ا�/ �دارة، �قصوى �ف��ة �املالية النبوءات

 .خمس�سنوات�إال�إذا��أمكن�ت��ير�ف��ة�أطول 

�الف��ة - �عن �تز�د �ال�� �النقدية �التدفقات �تقدير�توقعات ��يجب �املوازنات �أحدث ��غط��ا النبوءات�/ال��

�املوازنات �ع�� �بناء �التوقعات �للسنوات�/باست�تاج �متناقص �أو �ثابت �نمو �معدل �باستخدام النبوءات

الالحقة،�إال�إذا�أمكن�ت��ير�معدل�م��ايد،�و�جب�أن�ال�يز�د�معدل�النمو��ذا�عن�متوسط�معدل�النمو�ع���

و�البلد�أو�البلدان�ال����عمل���ا�امل�شأة�أو�للسوق�الذي��ستخدم�املدى�الطو�ل�للمنتجات�أو�الصناعات�أ

  .فيھ��صل،�إال�إذا�أمكن�ت��ير�معدل�أع��

الت�بؤات�لف��ة�أقصا�ا�/ ت�ون�تقديرات��دارة�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�مب�ية�ع���أحدث�املوازنات -

�النقدية �التدفقات �توقعات �استخدام �لإلدارة �و�مكن �سنوات، �املوازنات�خمس �ع�� �املالية�/بناء النبوءات

إذا��انت��دارة�متأكدة�أن��ذه�التوقعات�موثوقة�وأ��ا��ستطيع�بناء�ع��� لف��ة�تز�د�عن�خمس�سنوات

  .ا����ة�السابقة�إظ�ار�قدر��ا��ع���الت�بؤ�بالتدفقات�النقدية�بدقة�ع���مدى�الف��ة��طول�تلك

����اية�العمر�النافع�ألصل�باست�تاج�توقعات�التدفقات�يتم�تقدير�توقعات�التدفقات�النقدية�ح� -

 النبوءات�املالية�باستخدام�معدل�النمو�للسنوات�الالحقة،�/النقدية�بناء�ع���املوازنات

إذا��انت� النبوءات�املالية�تأخذ�امل�شأة��ع�ن��عتبار�فيما/عند�استخدام�معلومات�من�املوازنات -

�و  �معقولة �اف��اضات ��عكس �الظروف�املعلومات �ملجموعة �تقدير�لإلدارة �افضل �وتمثل مدعومة

 .�قتصادية�ال���س�سود�خالل�العمر�النافع�املتبقي�لألصل�

  تكو�ن�تقديرات�التدفقات�النقدية�املستقبلية  .ب 

  :يجب�أن��شمل�التقديرات�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�ع���ما�ي��� -

 املستمر�لألصلتوقعات�التدفقات�النقدية�الداخلة�من��ستعمال�.  

 توقعات�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�ال���يتم�تحمل�ا�بالضرورة�لتوليد�التدفقات���النقدية�الداخلة���

،�)بما����ذلك�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�إلعداد��صل�لالستخدام�( من��ستعمال�املستمر�لألصل�

  .ت�لألصلوال���يمكن�أن�ي�سب�أو�تخصص��ش�ل�مباشر�ع���أساس�معقول�وثاب

 للتخلص�من��صل������اية�عمره�) أو�دفع�ا(صا���التدفقات�النقدية�إن�وجدت�ال���س�تم�استالم�ا�

  . النافع
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 :لتجنب�العد�املزدوج�ال��شمل�تقديرات�التدفقات�النقدية�املستقبلية�ما�ي�� -

تمر�وال���ال�التدفقات�النقدية�الداخلة�من�موجودات�تولد�تدفقات�نقدية�داخلة�من��ستعمال�املس -

� �املراجعة ��و�تحت �لذي �ا ��صل �من �الداخلة �النقدية �التدفقات �كب���ع�� �حد �إ�� �ذلك�(�عتمد مثال

  ).املوجودات�املالية�مثال�ا�لذمم�املدينة

مثال�ذلك�الذمم�الدائنة�(التدفقات�النقدية�ا��ارجة�املتعلقة�بال��امات�تم��ع��اف���ا�كمطلو�ات� -

 أو�التقاعد�أو�املخصصات�

��شمل� - �ال �أن �و�جب � �الرا�نة، �حالتھ ��� �لألصل �املستقبلية �النقدية �تقدير�التدفقات جب

قبلية�املقدرة�ال���يتوقع�أن�التدفقات�النقدية�املستقبلية�التدفقات�الداخلة�أو�ا��ارجة�املست

  :ت�شأ�مما�ي��

  .إعادة��ي�لة�مستقبلية�لم�تل��م�امل�شأة���ا��عد -

�املقيم� - �أدائھ �مستوى �يتعدى �بما ��صل �قيمة �أو�يز�د �سيحسن �الذي �املستقب�� �الرأسما�� الصرف

  .أصال

�الالزم� - �املستقب�� �الرأسما�� �الصرف �املستقبلية �النقدية �التدفقات �تقديرات �شمل

  .محافظة�ع����صل�و�بقاء�عليھ�عند�مستوى�أدائھ�املقدر�سابقالل

  :يجب�أن�ال��شمل�تقديرات�التدفقات�النقدية�املستقبلية�ما�ي��� -

  .التدفقات�النقدية�الداخلة�أو�ا��ارجة�من���شطة�التمو�لية -

  .مقبوضات�ودفعات�ضر�بة�الدخل -

للتخلص�من�اصل����) أو�دفع�ا(استالم�ا��يتم�تحديد�صا���التدفقات�النقدية�املقدرة�ال���س�تم -

�تقدير�صا��� �عند �انھ �عدا �فيما ��صل، �سعر�بيع �صا�� �لتحديد �مماثلة �بطر�قة �النافع �عمره ��اية

  :التدفقات�النقدية

�النافع� - �عمر�ا ���اية �إ�� �وصلت �مماثلة �التقدير�ملوجودات �تار�خ ��� ��سعار�السائدة �امل�شأة �ستخدم

  .اثلة�للظروف�ال���س�تم�استعمال��صل�ف��اوال���عملت����ظروف�مم
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يتم��عديل��ذه��سعار�حسب�اثر��ل�من�الز�ادات�املستقبلية�����سعار�الناجمة�من�الت��م�العام� -

� �النقدية�) �نخفاضات(والز�ادات �التدفقات �تقديرات �است�ن�ت �إذا �انھ �ع�� �املحددة، املستقبلية

صل�وسعر�ا��صم�اثر�الت��م�العام�فان��ذا��ثر��س�ث���أيضا�املستقبلية�من��ستعمال�املستمر�لأل 

  .من�صا���التدفقات�النقدية�املقدرة�عند�التخلص�من��صل

VI. متطلبات��ع��اف�بخسائر�انخفاض�قيمة�اصل�مفرد�وقياس�ا: 

إذا��ان�املبلغ�القبل�لالس��داد�ألصل�أقل�من�مبلغھ�امل��ل�فإنھ�يجب�تخفيض�املبلغ�امل��ل� .1

  .إ���مقدار�مبلغھ�القابل�لالس��داد،�و�عت���ذلك�التخفيض�خسارة�انخفاض�القيمة�لألصل�

����بيان�الدخل����ا��ال،�إال�إذا���ل��صل� .2 �مصروف يجب��ع��اف�بخسارة��نخفاض�ع���أ��ا

�آخر� �دو�� �معيار�محاسبة �بموجب �تقييمھ �أعيد �البديلة�(بمقدار�مبلغ �املعاملة �بموجب �ذلك مثال

،�و�جب�معاملة�أية�)املمتل�ات�و��شاءات�واملعدات�– 16ا����معيار�املحاسبة�الدو���رقم�املسموح���

�معيار� �بموجب �التقييم �إعادة ��� �انخفاض �أ��ا �ع�� �تقييمھ �أعيد �أصل �قيمة �انخفاض ��� خسارة

  .املحاسبة�الدو����خر

بيان�الدخل،�ع���انھ�يتم��ع��اف�بخسارة�انخفاض�قيمة�أصل�أعيد�تقييمھ�ع���أ��ا�مصروف���� .3

�تقييم� �إعادة ��� �فائض �أي �مقابل �مباشرة �تقييمھ �أعيد �أصل �قيمة �انخفاض �بخسارة ��ع��اف يتم

�صل�إ���ا��د�الذي�ال�تز�د�فيھ�خسارة��نخفاض�عن�املبلغ�املحتفظ�بھ����فائض�إعادة�التقييم�

 .لنفس�ذلك��صل�

ة�أصل�أع���من�املبلغ�امل��ل�لذلك��صل�فإنھ�عندما�ي�ون�املبلغ�املقدر���سارة�انخفاض����قيم .4

  .يجب�ع���امل�شأة��ع��اف�بمطلوب�إذا�تطلب�ذلك�بموجب�معيار�محاسبة�دو���آخر

5. � �اس��الك �مبلغ ��عديل �يجب �القيمة �انخفاض �بخسارة ��ع��اف �( �عد �الف��ات�) أطفاء ��� �صل

�قي
ً
�ناقصا �لألصل �املعدل �امل��ل �املبلغ �لتخصيص �املستقبلية �املتبقية �وجدت(متھ �أساس�)إن ع��

  .منتظم�ع���مدى�عمره�النافع�املتبقي

�ضر��ية� .6 �أو�مطلو�ات �موجودات �أية �تحديد �يتم �فانھ �القيمة �انخفاض ��� �بخسارة ��ع��اف �تم إذا

�عشر� �الثا�ي �الدو�� �معيار�املحاسبة �بموجب �بذلك �متعلقة �بمقارنة��- مؤجلة �وذلك �الدخل، ضرائب

 .لألصل�مع�قاعدتھ�الضر��ية��املبلغ�امل��ل�املعدل
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  .�ع��اف�بخسائر��نخفاض�لوحدة�توليد�نقد�وقياس�ا

يجب��ع��اف�بخسارة�انخفاض�قيمة�وحدة�توليد�النقد�فقط�إذا��ان�مبلغ�ا�القابل�لالس��داد�اقل� .1

من�مبلغ�ا�امل��ل،�و�يجب�تخصيص�خسارة��نخفاض�لتخفيض�املبلغ�امل��ل�ملوجودات�الوحدة�

 :ت�ب�التا�����ال�� 

  ).ان�وجدت�( أوال�للش�رة�املخصصة�لوحدة�توليد�النقد� -

  .�عد�ذلك�للموجودات��خرى�للوحدة�ع���أساس�ا��صة�بناء�ع���املبلغ�امل��ل�ل�ل�اصل����الوحدة -

عند�تخصيص�خسارة�انخفاض��فانھ�يجب�عدم�تخفيض�املبلغ�امل��ل�لألصل�إ���اقل�مما�ي���أ��م� .2

 :أع��

  )إذا��ان�من�املمكن�تحديده�( صا���سعر�بيعھ� -

 )إذا��ان�من�املمكن�تحديد�ا�( قيمتھ�املستعملة� -

 صفر -

��خرى� �لألصول �تخصيصھ �يجب �لألصل �لذلك �خالفا �سيخصص ��ان �الذي ��نخفاض �خسارة ومبلغ

  .للوحدة�ع���أساس�ا��صة

�للموجودات� .3 �امل��ل �املبلغ �تخفيض �قبل �نقد �توليد �لوحدة �املخصصة �الش�رة �تخفيض يتم

 .خرى�للوحدة��س�ب�طبيع��ا�� 

إذا�لم�توجد�طر�قة�عملية�لتقدير�املبلغ�القابل�لالس��داد�ل�ل�أصل�فردي�لوحدة�توليد�نقد� .4

فأن��ذا�املعيار�يتطلب�توز�عا�تقدير�ا���سارة��نخفاض�ب�ن�موجودات�تلك�الوحدة�عدا�عن�

 .الش�رة�ألن��افة�موجودات�وحدة�توليد�النقد��عمل�معا

  عيار�املحاس���الدو���السا�ع�والثالثون��املخصصات،��ل��امات�املحتملة�و�صول�املحتملةامل: ثالثا

I. ال�دف 

�دف��ذا�املعيار�ضمان�تطبيق�مقاي�س��ع��اف�وأسس��ع��اف�املناسبة�ع���املخصصات�واملطلو�ات�

البيانات�املالية�لتمك�ن�املحتملة�واملوجودات�املحتملة،�وان�يتم��فصاح�عن�معلومات��افية����إيضاحات�

 .املستخدم�ن�من�ف�م�طبيع��ا�وتوقي��ا�ومبلغ�ا
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II. النطاق� 

�املحتملة� .1 �واملطلو�ات �املخصصات �محاسبة ��� �امل�شآت �املعيار�جميع ��ذا �تطبق �أن يجب

 واملوجودات�املحتملة،�فيما�عدا

 .تلك�الناجمة�من��دوات�املالية�امل��لة�بمقدار�قيم��ا�العادلة -

 .من�العقود�املنفذة،�باست�ناء�العقود�املثقلة�باألعباءتلك�الناجمة� -

 تلك�الناشئة����م�شآت�التام�ن�من�العقود�مع�حملة�البوالص،�و -

 .تلك�ال����غط��ا�معيار�محاسبة�دو���آخر -

ال������ل�ست�م��لة�بقيم��ا�) بما����ذلك�الضمانات(ينطبق��ذا�املعيار�ع����دوات�املالية .2

 .العادلة

املنفذة����العقود�ال���لم�يقم�بموج��ا�أي�طرف�بأداء�أي�من�ال��اماتھ،�أو�قام�كال�العقود�غ��� .3

الطرفان�بأداء�ال��اما��ما�جزئيا�إ���حد�م�ساو،�وال�ينطبق��ذا�املعيار�ع���العقود�غ���املنفذة�إال�

 .إذا��انت�مثقلة�باألعباء

واملوجودات�املحتملة�مل�شآت�التأم�ن�ينطبق��ذا�املعيار�ع���املخصصات�واملطلو�ات�املحتملة� .4

 .عدا�تلك�الناشئة�عن�العقود�مع�حملة�البوالص

�أو� �املحتملة �املطلو�ات �أو �املخصصات �من �محددا �آخر�نوعا �دو�� �محاسبة �معيار �تناول عند

املوجودات�املحتملة�تطبق�امل�شأة�ذلك�املعيار�بدال�من��ذا�املعيار،فع���س�يل�املثال��ناك�أنواع�

 :من�املخصصات�ال���ت�ناول�ا�أيضا�معاي���خاصة�بما�ي��معينة�

 ).عقود�املقاوالت�–انظر�معيار�املحاسبة�الدو���ا��ادي�عشر�(عقود���شاء� -

 ).ضرائب�الدخل�–أنظر�معيار�املحاسبة�الثا�ي�عشر�(ضرائب�الدخل� -

��أنھ�حيث�ال�يحتوي�،�ع�)عقود��يجار�–أنظر�املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�عشر�(عقود��يجار� -

�عشر�ع���متطلبات�محددة�لتناول�العقود�ال�شغيلية�ال���أصبحت� املعيار�املحاس���الدو���السا�ع

 مثقلة�باألعباء�فان��ذا�املعيار�ينطبق�ع����ذه�ا��االت،�و
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 ).منافع�املوظف�ن�–أنظر�معيار�املحاسبة�الدو���التاسع�عشر�(منافع�املوظف�ن� -

غ�ال���تمت�معامل��ا�ع���أ��ا�مخصصات�باالع��اف�باإليراد،�مثال�ذلك�عندما�قد�تتعلق��عض�املبال� -

�عطي�امل�شأة�ضمانات�مقابل�رسم،�وال�ي�ناول��ذا�املعيار��ع��اف�باإليراد،�و�حدد�املعيار�املحاس���الدو���

أن�تطبيق�مقاي�س�الظروف�ال���يتم�ف��ا��ع��اف�باإليراد�و�قدم�إرشادا�عمليا��ش" �يراد" الثامن�عشر�

  .�ع��اف،�وال��غ����ذا�املعيار�متطلبات�معيار�املحاسبة�الدو���الثامن�عشر

III. عر�فـــــــات�  

  :�ستخدم�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�وفق�املعا�ي�املحددة�ل�ا

  .�و�مطلوب�ذو�توقيت�ومبلغ�غ���مؤكدين�املخصص  .أ 

سابقة�يتوقع�أن�ينجم�عن��سو���ا�����تدفق�صادر���و�ال��ام�حا���للم�شأة�نا����من�أحداثاملطلوب�  .ب 

  .من�امل�شأة�ملوارد�تتضمن�منافع�اقتصادية

�امللزم  .ج  �للم�شاة��ا��دث �حقيقي �بديل �وجود �عدم �عنھ �ينجم �أو�بناء �قانونيا �ال��اما �يخلق �و�حدث

  .ل�سو�ة�ذلك��ل��ام

  :�و�ال��ام�ناتج�من��ل��ام�القانو�ي  .د 

 ،)حة�أو�الضمنيةمن�خالل�أح�امھ�الصر�( عقد� -

 �شر�ع،�أو -

 .تطبيق�آخر�للقانون  -

 :�ل��ام�البناء��و�ال��ام�ناتج�من�أعمال�امل�شأة�حيث -

 بي�ت�امل�شأة�ألطراف�أخرى�أ��ا�ستقبل�مسؤوليات�معينة�من�خالل�نمط�ثابت�

  . من�املمارسة�السابقة�أو�السياسة�املعلنة�أو�بيان�حا���محدد��ش�ل��اف

 � �خلقت �لذلك �أ��ا�ن�يجة ��خرى ��طراف �جانب �من ���يحا �توقعا امل�شأة

 ستقوم�بأداء��ذه�املسؤوليات
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  :�و�املطلوب�املحتمل  .ه 

ال��ام�ممكن�أن�ي�شأ�ينجم�من�أحداث�سابقة�وس�تم�تأكيد�وجوده�فقط�بوقوع�أو� -

�ال�املة� �السيطرة �ضمن �أك���ل�س �أو �غ���مؤكد �واحد �مستقب�� �حدث �وقوع عدم

 للم�شأة،�أو

  :حا���ي�شأ�من�أحداث�سابقة�إال�انھ�غ���مع��ف�بھ��س�ب�ما�ي��ال��ام� -

 ل�س�من�املحتمل�أن�يطلب�تدفق�صادر�للموارد�املتضمنة�للمنافع��قتصادية�

 ل�سو�ة��ل��ام،�أو

 ال�يمكن�قياس�مبلغ��ل��ام�بموثوقية��افية 

�و�موجود�ممكن�أن�ي�شأ�من�أحداث�سابقة،�وس�تأكد�وجوده�فقط�بوقوع�أو�عدم��املوجود�املحتمل  .و 

  .وقوع�حدث�مستقب���واحد�غ���مؤكد�أو�أك���ل�س�ضمن�السيطرة�ال�املة�للم�شأة

�و�العقد�الذي�تز�د�بھ�الت�اليف�ال���ال�يمكن�تجن��ا�لتلبية��ل��امات�بموجب��العقد�املثقل�باألعباء  .ز 

  .�قتصادية�ال���يتوقع�استالم�ا�بموجبھالعقد�عن�املنافع�

  ":�و�برنامج�مرسوم�وضمن�سيطرة��دارة،�و�غ���مادًيا�إما�إعادة�ال�ي�لة  .ح 

 نطاق�عمل�تتواله�امل�شأة،�أو -

 .أسلوب�القيام�بالعمل -

IV.  املخصصات�واملطلو�ات��خرى  

�  .أ  �الدائنة �التجار�ة �الذمم �مثل ��خرى �املطلو�ات �من �تمي���املخصصات ��س�ب�يمكن واملستحقات

وجود�عدم�تأكد�فيما�يتعلق�بتوقيت�أو�مبلغ�الصرف�املستقب���املطلوب����ال�سو�ة،�و�املقارنة�مع�

  :ذلك

الذمم�التجار�ة�الدائنة����مطلو�ات�للدفع�مقابل�البضا�ع�أو�ا��دمات�ال���تم�استالم�ا�أو�ال��ود� -

  املورد،و��ا�وقدمت�الفوات���ل�ا�أو�تم��تفاق�رسميا��شأ��ا�مع�

املستحقات����مطلو�ات�للدفع�مقابل�البضا�ع�آو�ا��دمات�ال���تم�استالم�ا�أو�ال��ود���ا�ولكن�لم� -

�املستحقة� �املبالغ �ذلك ��� �بما �املورد، �مع ��شأ��ا �رسميا �أو��تفاق �أو�إصدار�فوات�����ا �دفع�ا يتم
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� �إلجازة(للموظف�ن �مستحق �براتب �املتعلقة �املبالغ �ذلك �و�الرغ)مثال ،���� �الضروري �من �أنھ �من م

�عض��حيان�تقدير�مبلغ�أو�توقيت�املستحقات�فإن�عدم�التأكد��ش�ل�عام�أقل�مما��و�بال�سبة�

  .للمخصصات�

�الدائنة����������� �والذمم �الدائنة �التجار�ة �الذمم �من �جزء �أ��ا �ع�� �املستحقات �عن ��بالغ �يتم �ما كث��ا

  .�ل�منفصل��خرى�ب�نما�يتم��بالغ�عن�املخصصات��ش

V.  املخصصات�واملطلو�ات��خرى  

يمكن�تمي���املخصصات�من�املطلو�ات��خرى�مثل�الذمم�التجار�ة�الدائنة�واملستحقات��س�ب�  .أ 

وجود�عدم�تأكد�فيما�يتعلق�بتوقيت�أو�مبلغ�الصرف�املستقب���املطلوب����ال�سو�ة،�و�املقارنة�

 :مع�ذلك

مقابل�البضا�ع�أو�ا��دمات�ال���تم�استالم�ا�أو�ال��ود���ا�الذمم�التجار�ة�الدائنة����مطلو�ات�للدفع� -

 وقدمت�الفوات���ل�ا�أو�تم��تفاق�رسميا��شأ��ا�مع�املورد،و

املستحقات����مطلو�ات�للدفع�مقابل�البضا�ع�آو�ا��دمات�ال���تم�استالم�ا�أو�ال��ود���ا�ولكن�لم� -

��شأ� �رسميا �أو��تفاق �أو�إصدار�فوات�����ا �دفع�ا �املستحقة�يتم �املبالغ �ذلك ��� �بما �املورد، �مع �ا

،�و�الرغم�من�أنھ�من�الضروري�����عض�)مثال�ذلك�املبالغ�املتعلقة�براتب�مستحق�إلجازة(للموظف�ن�

�بال�سبة� ��و �مما �أقل �عام ��ش�ل �التأكد �عدم �فإن �املستحقات �توقيت �أو �مبلغ �تقدير �حيان

 .للمخصصات�

�عن��������� ��بالغ �يتم �ما �الدائنة��كث��ا �والذمم �الدائنة �التجار�ة �الذمم �من �جزء �أ��ا �ع�� املستحقات

  .�خرى،�ب�نما�يتم��بالغ�عن�املخصصات��ش�ل�منفصل�

  العالقة�ب�ن�املخصصات�واملطلو�ات�املحتملة .1

�أنھ�  .أ  �ع�� �واملبلغ، �التوقيت �ناحية �من �غ���مؤكدة �أل��ا �محتملة �املخصصات ��عت����افة �عام �ش�ل

للموجودات�واملطلو�ات�غ���املع��ف���ا�ألن�وجود�ا�" محتمل�"يار��ستعمل�املصط���ضمن��ذا�املع

�السيطرة� �ضمن �ل�س �أو�أك���غ���مؤكد �واحد �مستقب�� �حدث �وقوع �أو�عدم �بوقوع �فقط س�تأكد

� للمطلو�ات�ال���ال�تل���" املطلو�ات�املحتملة"ال�املة�للم�شأة،�إضافة�إ���ذلك��ستعمل�املصط��

 .��افمقاي�س��ع
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 :يم����ذا�املعيار�ب�ن�ما�ي��  .أ 

- � ��-املخصصات �كمطلو�ات ���ا �بھ(املع��ف �تقدير�موثوق �عمل �إم�انية �اف��اض �عن�) ع�� �عبارة أل��ا

ال��امات�حالية�ومن�املحتمل�أن�تدفًقا�صادًرا�للموارد�املتضمنة�للمنافع��قتصادية�سي�ون�مطلوً�ا�

   و� ل�سو�ة��ل��امات،

 :املع��ف���ا�كمطلو�ات�أل��ا�إما�–املطلو�ات�املحتملة� -

 تدفق�� �إ�� �يؤدي �أن �يمكن �حا�� �ال��ام �امل�شأة �ع�� ��ان �إذا �ما �تأكيد �يجب �حيث �ممكنة، ال��امات

  صادر�للموارد�املتضمنة�للمنافع��قتصادية،�أو

 املحتمل�أن�تدفًقا�صادًرا�ألنھ�إما�ل�س�من�(ال��امات�حالية�ال�تل���مقاي�س��ع��اف�����ذا�املعيار�

�تقدير� �إجراء �ال�يمكن �أو�ألنھ ��ل��ام، �ل�سو�ة �مطلوً�ا �سي�ون ��قتصادية �للمنافع �املتضمنة للموارد

  ).موثوق�بھ��ش�ل��اف�ملبلغ��ل��ام

  �ع��اف�املخصصات .2

  :يجب��ع��اف�بمخصص�عندما  .أ 

  .سابق�ن�يجة���دث) قانو�ي�أو�بٌناء(ي�ون�ع���امل�شأة�ال��ام�حا��� -

  من�املحتمل�أنھ�سيطلب�تدفق�صادر�للموارد�املتضمنة�للمنافع��قتصادية�ل�سو�ة��ل��ام،�و -

��ل��ام - �ملبلغ �بھ �تقدير�موثوق �عمل ��ع��اف� .يمكن �عدم �يجب �الشروط ��ذه �تلبية �يتم �لم إذا

  .بمخصص

  �ل��ام�ا��ا�� .3

�  .أ  �و�� �حا��، �ال��ام �وجود �الوا�� �من �ي�ون �ال �نادرة �حاالت �سابًقا��� ا
ً
�حدث ��عت���أن �ا��االت �ذه

سي�س�ب�����شوء�ال��ام�حا��،�ومع��خذ�����عتبار��افة��دلة�املتوفرة�إذا��ان�وجود�ال��ام�حا���

  .أك���احتماال�من�عدمھ����تار�خ�امل��انية�العمومية

�سي�ون�من�الوا���ما�إذا��ان�حدث�سابق��س�ب�����شوء�ال�  .ب 
ً
�ام�حا��،����معظم�ا��االت�تقر�با

و���حاالت�نادرة،�مثال�ذلك����قضية�قانونية،�قد�ي�ون��ناك�خالف�حول�ما�إذا��انت�أحداث�معينة�

قد�وقعت�أو�ما�إذا��ان�ينجم�عن��ذه��حداث�ال��ام�حا��،�و����ذه�ا��الة�تحدد�امل�شأة�ما�إذا��ان�

��افة��دل ����تار�خ�امل��انية�العمومية�يأخذ
ً
�موجودا ����ذلك�ع���ال��ام�حا�� ة�املتوفرة�����عتبار�بما
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س�يل�املثال�رأي�ا����اء،�و�شمل��دلة�املأخوذة�����عتبار�أية�أدلة�إضافية�توفر�ا��حداث��عد�تار�خ�

  :امل��انية�العمومية،�وع���أساس��ذه��دلة

- � �العمومية �امل��انية �تار�خ ��� �عدمھ �من
ً
�أك���احتماال �حا�� �ال��ام �وجود �ي�ون �امل�شأة�حيث �ع��ف

 ،�و)إذا�تم�تلبية�مقاي�س��ع��اف(بمخصص�

����تار�خ�امل��انية�العمومية�تف���امل�شأة�عن�ال��ام� .4
ً
حيث�ي�ون�عدم�وجود�ال��ام�حا���أك���احتماال

�ا��دث� ��حتمال ��عيد ��قتصادية �للمنافع �املتضمنة �الصادر�للموارد �التدفق ��ان �إذا �إال محتمل

�ا��دث�السا: السابق�
ً
�ملزما

ً
،�وح���ي�ون�ا��دث�حدثا

ً
�ملزما

ً
بق�الذي�يؤدي�إ���ال��ام�حا����س���حدثا

من�الضروري�عدم�وجود�بديل�فع���لدى�امل�شأة�ل�سو�ة��ل��ام�الذي�خلقھ�ا��دث،�وت�ون�ا��الة�

  :كذلك�فقط

  حيث�يمكن�فرض�تنفيذ��ل��ام�بموجب�القانون،�أو -

توقعات���يحة�لدى�) الذي�قد�ي�ون�إجراء�للم�شأة�( ا��دث����حالة��ل��ام�البناء�حيث�يخلق� -

 .أطراف�أخرى�أن�امل�شأة�س�نفذ�ال��ام�ا

VI. تطبيق�قواعد��ع��اف�والقياس  

  خسائر�ال�شغيل�املستقبلية .1

  .يجب�عدم��ع��اف�بمخصصات���سائر�ال�شغيل�املستقبلية  .أ 

 .ع��اف�العامة�للمخصصاتال�تل���خسائر�ال�شغيل�املستقبلية��عر�ف�املطلوب�ومقاي�س��   .ب 

إن�توقع�خسائر��شغيل�مستقبلية��و�داللة�ع���احتمال�انخفاض�موجودات�معينة�للعملية،�وتقوم�  .ج 

�السادس� �الدو�� �معيار�املحاسبة �بموجب �القيمة �انخفاض �أجل �من �املوجودات �باختبار��ذه امل�شأة

  .انخفاض�قيمة�املوجودات�- والثالثون 
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 العقود�املثقلة�باألعباء .2

إذا��انت�امل�شأة�داخلة����عقد�مثقل�باألعباء�فإنھ�يجب��ع��اف�باالل��ام�ا��ا���بموجب�العقد�  .أ 

 .وقياسھ�كمخصص

�عرف��ذا�املعيار�العقد�املثقل�باألعباء�ع���أنھ�عقد�تز�د�قيمة�الت�اليف�ال���ال�يمكن�تجن��ا�لتلبية�  .ب 

استالم�ا�بموجبھ،�و�عكس�الت�اليف�ال���ال��ل��امات�بموجب�العقد�عن�املنافع��قتصادية�املتوقع�

�وأي��عو�ض�أو� يمكن�تجن��ا�بموجب�عقد�أقل�صا���ت�لفة�خروج�من�العقد�و���ت�لفة�الوفاء�بھ

 .عقو�ات�ناجمة�من�عدم�الوفاء�بھ،�أ��م�ا�أقل

�انخفاض�  .ج  ��� �خسارة �بأية �باالع��اف �امل�شأة �تقوم �باألعباء �مثقل �لعقد �منفصل �مخصص �وضع قبل

� �القيمة �العقد �لذلك �مخصصة �ملوجودات �والثالثون (حدثت �السادس �الدو�� �- أنظر�معيار�املحاسبة

  ).انخفاض�قيمة�املوجودات

بدون�دفع��عو�ض�للطرف�) مثال�ذلك��عض�طلبات�الشراء�الروتي�ية(يمكن�إلغاء�العديد�من�العقود�  .د 

ات��ل�طرف�من�أطراف��خر،�ولذلك�ال�يوجد�ال��ام،�والعقود��خرى�تحدد�كال�من�حقوق�وال��ام

�املعيار� ��ذا �نطاق �ضمن �العقد �ي�ون �مثقال�باألعباء �العقد ��ذا �مثل ��حداث �تجعل �وحيث العقد،

و�وجد�مطلوب�يتم��ع��اف�بھ،�والعقود�غ���املنقذة�ال������ل�ست�مثقلة�باألعباء�تقع�خارج�نطاق�

 .�ذا�املعيار

  إعادة�ال�ي�لة .3

  :د�تقع�ضمن��عر�ف�إعادة�ال�ي�لةفيما�ي���أمثلة�ع����حداث�ال���ق  .أ 

  .بيع�أو�إ��اء�خط�عمل� -

إغالق�مواقع�العمل����بلد�أو�منطقة�أو��غي���موقع�أ�شطة�عمل�من�بلد�أو�منطقة�إ���بلد�أو� -

  .منطقة�أخرى 

  �غ��ات�����ي�ل��دارة،�مثال�ذلك�إلغاء�طبقة�إدارة،�و -

 .وترك���عمليات�امل�شاةعمليات�إعادة�تنظيم�رئ�سية�ل�ا�تأث���مادي�ع���طبيعة� -
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يتم��ع��اف�بمخصص�الت�اليف�إعادة�ال�ي�لة�فقط�عندما�تتم�تلبية�مقاي�س��ع��اف�  .ب 

 .العامة�للمخصصات�

 :ي�شأ��ل��ام�البناء�إلعادة�ال�ي�لة�فقط   .ج 

  :عندما�ي�ون�للم�شأة�خطة�مفصلة�رسمية�إلعادة�ال�ي�لة�تحدد�ع����قل�ما�ي�� -

 املع��العمل�أو�جزء�من�العمل�.  

 املواقع�الرئ�سية�ال���تأثرت.  

 موقع�وعمل�املوظف�ن�وعدد�م�التقر����الذين�س�تم��عو�ض�م�عن�إ��اء�خدما��م.  

 املصروفات�ال���س�تم�إجراؤ�ا،�و  

 م���س�تم�تنفيذ�ا��طة،�و  

�إعادة� - �ب�نفيذ �ستقوم �أ��ا ���ا �يتأثرون �الذين �أولئك �لدى ���يحا �توقعا �امل�شأة �تخلق عندما

البدء����تنفيذ�تلك�ا��طة�أو��عالن�عن�مالمح�ا�الرئ�سية�ألولئك�الذين�يتأثرون�ال�ي�لة�ب

 .��ا

�إعادة�  .د  �من �الناجمة �املباشرة �املصروفات �فقط �ال�ي�لة �إعادة �مخصص ��شمل �أن يجب

  :ال�ي�لة،�وال�����

  ناجمة�بالضرورة�عن�إعادة�ال�ي�لة،�و -

 .ل�ست�مرتبطة�مع���شطة�القائمة�للم�شأة -

�مثلال��شمل�  .ه 
ً
 :مخصص�إعادة�ال�ي�لة�ت�اليفا

  .إعادة�التدر�ب�أو��غي���موقع�املوظف�ن�الدائم�ن -

  ال�سو�ق،�أو -
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 .�س�ثمار����أنظمة�وشب�ات�توز�ع�جديدة -

تتعلق��ذه�املصروفات�باإلجراء�املستقب���للعمل�و���ل�ست�مطلو�ات�إلعادة�ال�ي�لة����تار�خ�امل��انية�

� ���ذه ��ع��اف �و�تم �إعادة�العمومية، �من �مستقلة ��شأت �لو�أ��ا �كما ��ساس �نفس �ع�� املصروفات

 .ال�ي�لة

VII. فصاح��   . 

  :بال�سبة�ل�ل�فئة�من�املخصصات�يجب�ع���امل�شأة�أن�تف���عما�ي��  .أ 

  املبلغ�امل��ل����بداية�و��اية�الف��ة -

�املخصصات� - ��� �الز�ادات �ذلك ��� �بما �الف��ة، �خالل �وضعت �ال�� ��ضافية املخصصات

  .يةا��ال

  ).أي�ال���تم�تحمل�ا�وتحميل�ا�مقابل�املخصص�خالل�الف��ة(املبالغ�املستعملة� -

  املبالغ�غ���املستعملة�املع�وسة�خالل�الف��ة،�و -

 .الز�ادة�خالل�الف��ة����املبلغ�املخصوم�النا����عن�مرور�الوقت�وأثر�أي��غ������سعر�ا��صم -

  .املعلومات�املقارنة�ل�ست�مطلو�ة

  :�فصاح�عما�ي���ل�ل�فئة�من�املخصصات�يجب�ع���امل�شأة  .ب 

�للمنافع� - �ناجمة �صادرة �تدفقات �ألية �املتوقع �والتوقيت ��ل��ام �لطبيعة �موجز وصف

  .�قتصادية

إشارة�إ���الش�وك�حول�مبلغ�أو�توقيت��ذه�التدفقات�الصادرة،�وحيث�ي�ون�من�الضروري� -

اضات�الرئ�سية�ال���وضعت�تقديم�معلومات�مناسبة�يجب�ع���امل�شأة��فصاح�عن��ف�� 

  .فيما�يتعلق�باألحداث�املستقبلية�

 .مبلغ�أي�اس��داد�متوقع�و�يان�مبلغ�موجود�تم��ع��اف�بھ�لذلك��س��داد -
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ما�لم�تكن�إم�انية�حدوث�أي�تدفق�صادر�ك�سو�ة��عيدة�يجب�ع���امل�شأة��فصاح�ل�ل�فئة�  .ج 

�العمومي �امل��انية �تار�خ ��� �املحتملة �املطلو�ات �املحتمل،�من �املطلوب �موجز�لطبيعة �وصف �عن ة

  :وحيث�سي�ون�ذلك�عمليا

  .تقدير�ألثره�املا��� -

  .إشارة�إ���الش�وك�املتعلقة�بمبلغ�أو�توقيت�أي�تدفق�صادر -

 .إم�انية�أي�اس��داد -

  معيار�املحاسبة�الدو���الثامن�والثالثون�املوجودات�غ���امللموسة:را�عا�

I. ال�ــدف  

املعا��ة�املحاس�ية�للموجودات�غ���امللموسة�ال���لم�يتم�تناول�ا�بالتحديد����معيار��دف��ذا�املعيار�بيان�

�كما� �معينة، �مقاي�س �تلبية �تم �إذا �باملوجود �امل�شاة ��ع��ف �املعيار�أن ��ذا �و�تطلب �آخر، �دو�� محاسبة

نة��شأن�يحدد��ذا�املعيار�كيفية�قياس�املبلغ�امل��ل�للموجودات�غ���امللموسة�و�تطلب�إفصاحات�معي

  .املوجودات�غ���امللموسة

II. النطــاق  

  :يجب�أن�تطبق�جميع�امل�شآت��ذا�املعيار����محاسبة�املوجودات�غ���امللموسة�باست�ناء .1

  .املوجودات�غ���امللموسة�ال����غط��ا�معيار�محاسبة�دو���آخر  .أ 

�  .ب  �و�الثالثون �الثا�ي �الدو�� �معيار�املحاسبة ��� �معرفة ��� �كما �املالية �دوات� –املوجودات

  .املالية،��فصاح�و�العرض

�و�الغاز�  .ج  � �والنفط �املعادن �أو�تطو�ر�و�استخراج �استكشاف �ع�� �و��نفاق �املعادن حقوق

  .الطبي���و�املصادر��غ���املتجددة�املشا��ة

  .املوجودات�غ���امللموسة�ال���تت�ون����م�شآت�التأم�ن�من�عقود�مع�حملة�البوالص  .د 
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آخر�ي�ناول�نوعا�معينا�من�املوجودات�غ���امللموسة�فانھ�يجب�ع���إذا��ان�معيار�محاسبة�دو��� .2

  :امل�شأة�تطبيق�ذلك�املعيار�بدال�من��ذا�املعيار،�فع���س�يل�املثال�ال�ينطبق��ذا�املعيار�ع���

انظر�معيار�(املوجودات�غ���امللموسة�ال���تحتفظ���ا�امل�شأة�للبيع�أثناء�س���العمل�املعتاد�  .أ 

  ).عقود���شاء�-املوجودات�ومعيار�املحاسبة�الدو���ا��ادي�عشر��-الثا�ي�املحاسبة�الدو���

  ).ضرائب�الدخل��–انظر�معيار�املحاسبة�الدو���الثا�ي�عشر�(موجودات�الضر�بة�املؤجلة�  .ب 

  .عقود��يجار��–عقود��يجار�ال���تقع�ضمن�نطاق�معيار�املحاسبة�الدو���السا�ع�عشر�  .ج 

منافع��-انظر�معيار�املحاسبة�الدو���التاسع�عشر�(ع�املوظف�ن�املوجودات�الناشئة�من�مناف  .د 

  ).املوظف�ن�

�- انظر�معيار�املحاسبة�الدو���الثا�ي�والعشرون�(الش�رة�الناجمة�من�دمج�م�شآت��عمال�  .ه 

  ).دمج�م�شآت�����عمال�

III. عر�فـــات�  

  :�ستخدم�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�وفقا�للمعا�ي�املحددة�ل�ا .1

�غ���امللموس  .أ  �بھ��املوجود �يحتفظ �جو�ر�مادي �بدون �أو�غ���نقدي �للتحديد �قابل �و�موجود

  .الستخدامھ����إنتاج�أو��تزو�د�البضا�ع�أو�ا��دمات�أو�لتأج��ه�لآلخر�ن�أو�لألغراض��دار�ة

  :�و�مورداملوجود�  .ب 

  �سيطر�عليھ�امل�شأة�ن�يجة�ألحداث�سابقة�و -

  .مستقبلية�للم�شأة�يتوقع�أن�تتدفق�منھ�منافع�اقتصادية -

�النقدية  .ج  ����مبالغ�ثابتة�أو�قابلة��املوجودات �و�موجودات�س�تم�استالم�ا ���نقود�محتفظ���ا

  .للتحديد
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�و�إدراك��البحث  .د  �معرفة �ع�� �ا��صول ���دف �بھ �القيام �يتم �و�مخطط �موجودي �و�استقصاء

  .عل���أو�ف��

عرفة��خرى�ع���خطة�أو�نموذج��و�تطبيق�نتائج�البحث�ال���تم�التوصل�إل��ا�أو�امل�التطو�ر�  .ه 

��ش�ل� �أو�محسنة �جديدة �أو�خدمات �أو�أنظمة �أو�عمليات �أو�منتجات �أو�أدوات �مواد إلنتاج

  .ملموس�قبل�البدء�����نتاج�أو��ستخدام�التجاري 

�عمره���طفاء  .و  �مدى �ع�� �غ���ملموس �ملوجود �لالس��الك �القابل �للمبلغ �املنتظم �و�التحميل

  .النافع

�ال  .ز  �لالس��الكاملبلغ �و�ت�لفة�موجود�،�أو�مبلغ�آخر�بديل�عن�الت�لفة����البيانات�املالية��قابل

  .مخصوما�منھ�القيمة�التخر�دية

  :�و�إما�العمر�النافع  .ح 

  الف��ة�الزمنية�ال���يتوقع�خالل�ا�استخدام�امل�شأة�للموجود،�أو� -

  .عل��ا�من�املوجود�عدد�وحدات��نتاج�أو�الوحدات�املشا��ة�ال���يتوقع�أن�تحصل�امل�شأة -

�  .ط  ��خر�الت�لفة �للمقابل �العادلة �أو�القيمة �املدفوعة �النقد �أو�معادالت �النقد �مبلغ ��

  .املقدم�المتالك�موجود����تار�خ�امتالكھ�أو�إنتاجھ

�التخر�دية  .ي  �عمره��القيمة ���اية ��� �ملوجود �عليھ �ا��صول �امل�شأة �تتوقع �الذي �املبلغ �صا�� ��

  .املتوقع�للتخلص�منھ�النافع���عد�خصم�الت�اليف

���املبلغ�الذي�يمكن�مقابلھ�مبادلة�ذلك�املوجود�ب�ن�أطراف�مطلعة�و��القيمة�العادلة�ملوجود  .ك 

  .راغبة����عملية�ب�ن�أطراف�محايدة

  :�و�السوق�الذي�تتوفر�فيھ��افة�الشروط�التالية�السوق�ال�شط  .ل 

 .البنود�ال���تتم�املتاجرة���ا�داخل�السوق�متجا�سة -

 .و���أي�وقت�أن�يوجد�فيھ�با�عون�ومش��ون�راغبون�من�املمكن� -

  .�سعار�متوفرة�ل��م�ور  -

  .���القيمة����الز�ادة����املبلغ�امل��ل�ملوجود�عن�مبلغھ�القابل�لالس��داد�خسارة��نخفاض  .م 

�و�املبلغ�الذي�يتم��ع��اف�بھ�كقيمة�للموجود����امل��انية�العمومية��عد�خصم��املبلغ�امل��ل  .ن 

  .م��اكم�و�خسائر��نخفاض�امل��اكمة����القيمة�لذلكأي�إطفاء�
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IV. كث��ا�ما�تنفق�امل�شآت�املصادر�أو�تتحمل�مطلو�ات�عند�امتالك�أو�تطو�ر�أو� املوجودات�غ���امللموسة

 صيانة�أو�تحس�ن�املصادر�غ���امللموسة�مثل�املعرفة�العلمية�أو�الفنية�أو�تصميم�وتنفيذ�عمليات�أو

� �و�تراخيص �جديدة �أنظمة �تجار�ة �وعالمات �بالسوق �ومعرفة �فكر�ة ��سماء�(وملكية �ذلك ��� بما

،�و�مثلة�العامة�ع���البنود�ال����شمل�ا��ذه�العناو�ن�العر�ضة����برامج�)التجار�ة�وعناو�ن�ال�شر

العمالء�وحقوق�خدمة�الر�ن� ا��اسب�����وال��اءات�وحقوق�التأليف�و�فالم�الس�نمائية�و�يانات

�صي �وتراخيص �املوردين �أو �العمالء �مع �والعالقات �و�متيازات ��ست��اد �وحصص ��سماك �--- د

 .العمالء�وحصة�السوق�وحقوق�ال�سو�ق�

� �غ���امللموسوعليھ �باملوجود ��ع��اف �منافع�( يتم �و�وجود �املورد �ع�� �والرقابة �التحديد �قابلية أي

  :،�بناءا�ع���م�اي��)اقتصادية�مستقبلية

  قابلية�التحديد  .أ 

طلب��عر�ف�املوجود�غ���امللموس�وجوب�أن�ي�ون�املوجود�غ���امللموس�قابال�للتحديد�لتمي��ه��ش�ل�يت

�عن�امتالك�تمثل� �م�شآت��عمال�ال������عبارة �من�عملية�دمج �والش�رة�الناشئة وا���عن�الش�رة،

د�غ���امللموس�عن�دفعة�يقوم���ا�املمتلك�توقعا�ملنافع�اقتصادية�مستقبلية،�و�مكن�بوضوح�تمي���املوجو 

الش�رة�إذا��ان�املوجود�قابال�للفصل،�و��ون�املوجود�قابال�للفصل�إذا�استطاعت�امل�شاة�تأج���أو�بيع�أو�

اس�بدال�أو�توز�ع�املنافع��قتصاديھ�املستقبلية�ال����عزى�للموجود�بدون�التخلص�كذلك�من�املنافع�

. خرى�املستخدمة����نفس�ال�شاط�املحقق�لإليراد�قتصادية�املستقبلية�ال���تتدفق�من�املوجودات�� 

    ��ان��قابلية�الفصل�ل�ست�شرطا�ضرور�ا�لقابلية�التحديد�����ل�ا��االت�،

  السيطرة  .ب 

�املوجود �ع�� �مسيطرة �امل�شأة ��قتصادية� ت�ون �املنافع �ع�� �ا��صول �سلطة �تملك �امل�شاة ��انت إذا

كذلك�ا��د�من�إم�انية�وصول��خر�ن�ل�ذه�املنافع،�وقدرة�املستقبلية�املتدفقة�من�املورد،�و�ستطيع�

امل�شأة�ع���السيطرة�ع���املنافع��قتصادية�املستقبلية�من�موجود�غ���ملموس�ت�بع�عادة�من�ا��قوق�

�إظ�ار� �الصعب �من �ي�ون �قانونية �حقوق �وجود �عدم �ظل �و�� �املحكمة، ��� �فرض�ا �يمكن �ال�� القانونية

نية�القانونية�لفرض�حق�ل�ست�شرطا�ضرور�ا�للسيطرة�حيث�قد�ت�ون�امل�شاة�السيطرة،�ع���أن��م�ا

 .قادرة�ع���السيطرة�ع���املنافع��قتصادية�املستقبلية�بطر�قة�أخرى 
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  املنافع��قتصادية�املستقبلية  .ج 

�أو� �املنتجات �بيع �من ��يراد �غ���ملموس �موجود �من �املتدفقة �املستقبلية ��قتصادية �املنافع ��شمل قد

ا��دمات�أو�وفورات�الت�لفة�أو�املنافع��خرى�الناجمة�من�استخدام�امل�شاة�للموجود،�فع���س�يل�املثال�

�ز�ادة� �من �بدال �املستقبلية ��نتاج �ت�اليف �من �إنتاج �عمليھ ��� �الفكر�ة �امللكية �استخدام �يخفض قد

  .�يرادات�املستقبلية

V. ع��اف�بموجود�غ���ملموس�والقياس�املبد�ي�لھ�  

  :طلب��ع��اف�ب�ند�ع���انھ�موجود�غ���ملموس�أن�تقوم�امل�شاة�ب�يان�أن�البند�يل���ما�ي��يت .1

  �عر�ف�املوجود�غ���امللموس�  .أ 

  .مقاي�س��ع��اف�املب�نة�����ذا�املعيار�  .ب 

  :يجب��ع��اف�باملوجود�غ���امللموس�فقط����ا��االت�التالية� .2

�امل  .أ  ��قتصادية �املنافع �أن �املحتمل �من ��ان �س�تدفق�إذا �للموجود ��عزى �ال�� ستقبلية

  .للم�شأة

  .إذا��ان�من�املمكن�قياس�ت�لفة�املوجود��ش�ل�موثوق�بھ  .ب 

�معقولة� .3 �اف��اضات �باستخدام �املستقبلية ��قتصادية �املنافع �احتمال �تقييم �امل�شأة �ع�� يجب

العمر�ومدعومة�تمثل�أفضل�تقدير�لإلدارة�ملجموعة�الظروف��قتصادية�ال���س�سود�ع���مدى�

  .النافع�للموجود

��قتصادية� .4 �املنافع �بتدفق �املتعلقة �التأكد �درجة �لتقييم �ال����� �ا��كم �امل�شأة �ستخدم

املستقبلية�ال����عزى�الستعمال�املوجود�بناء�ع����دلة�املتوفرة����وقت��ع��اف�املبد�ي،�وإعطاء�

  .وزن�أك���لألدلة�ا��ارجية

 .�لفتھيجب�قياس�املوجود�مبدئيا�بمقدار�ت .5
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VI. مقاي�س��ع��اف�باملوجود�غ���امللموس  

  �متالك�املنفصل .1

إذا�تم�امتالك�موجود��ش�ل�منفصل�فان�ت�لفة�املوجود�غ���امللموس�يمكن�عادة�قياس�ا��ش�ل�  .أ 

 .موثوق،�و��ون��مر�كذلك�عندما�ي�ون�مقابل�الشراء����ش�ل�نقدي�أو�موجودات�نقدية�أخرى 

�  .ب  �غ���ملموس �موجود �ت�لفة �غ����شمل �شراء �وضرائب �است��اد �رسوم �أية �ذلك ��� �بما سعر�شرائھ

�و�شمل� �املقصود، �الستعمالھ �املوجود �مباشر�إلعداد ��ش�ل ��عزى �إنفاق �وأي �لالس��جاع قابلھ

�نفاق�الذي��عزى��ش�ل�مباشر�ع���س�يل�املثال�الرسوم�امل�نية�ل��دمات�القانونية،�و�تم�خصم�

 .إ���الت�لفة��أية�خصومات�وحسومات�تجار�ة�للتوصل

�للسعر�  .ج  �معادلة �ت�لفتھ �ت�ون �املعتادة �الدفع �ف��ة ��عد �ما �إ�� �غ���ملموس �ملوجود �دفعة �أجلت إذا

النقدي،�و�تم��ع��اف�بالفرق�ب�ن��ذا�املبلغ�وإجما���الدفعات�ع���انھ�مصروف�فائدة�ع���مدى�

 .ف��ة��ئتمان

ت�حقوق�ملكية�للم�شاة�املقدمة�للتقار�ر�إذا�تم�امتالك�موجود�غ���ملموس�مقابل�مبادلتھ�مع�أدوا  .د 

�العادلة� �للقيمة �معادلة ��� �وال�� �امللكية �حقوق �ألدوات �العادلة �القيمة ��� �املوجود �ت�لفة ت�ون

  .للموجود�

  �متالك�كجزء�من�دمج�م�شآت��عمال� .2

ذا�دمج�م�شآت��عمال�إ�-) 1998معدل����عام�(بموجب�معيار�املحاسبة�الدو���الثا�ي�والعشرون�  .أ 

�فان� �امتالك �عن �عبارة ��� �وال�� ��عمال �مل�شآت �دمج �عمليھ ��� �غ���ملموس �موجود �امتالك تم

 .ت�لفھ��ذا�املوجود�غ���امللموس�ت�ون�بناء�ع���قيمتھ�العادلة����تار�خ��متالك

�ستدفعھ����  .ب  �لم�يكن��ناك�سوق��شط�ملوجود�فان�ت�لفتھ��عكس�املبلغ�الذي��انت�امل�شاة إذا

�محايدة�ب�ن�أطراف�مطلعة�وراغبة�بناء�ع���افضل�معلومات�تار�خ��مت الك�للموجود����عملية

�للموجودات� ��خ��ة �العمليات ��عتبار�ن�يجة ��� �امل�شاة �تأخذ �املبلغ ��ذا �تحديد �وعند متوفرة،

  .املماثلة

  �متالك�من�خالل�منحة�حكومية .3

�ومية،�وقد�يحدث��ذا�عندما�����عض�ا��االت�من�املمكن�امتالك�موجود�غ���من�خالل�منحة�ح

�مقيدة،� �مصادر�أخرى �إ�� �الوصول �أو�حقوق �است��اد �أو�حصص �تراخيص � �بمنح �ح�ومة تقوم

� محاسبة�املنح�ا���ومية�و�فصاح�عن�املساعدة�" –و�موجب�معيار�املحاسبة�الدو���العشرون
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�واملنحة" ل���ومية �غ���امللموس �املوجود �من �ب�ل ��ع��اف �تختار�امل�شاة بمقدار�القيمة��فقد

�فان� �العادلة �بمقدار�القيمة �مبدئيا �باملوجود ��ع��اف �عدم �امل�شأة �اختارت �وإذا �مبدئيا، العادلة

�بمقدار�مبلغ�رمزي� بموجب�املعاملة��خرى�ال����سمح���ا�معيار�(امل�شاة��ع��ف�باملوجود�مبدئيا

� �العشرون �الدو�� �) املحاسبة �مباشرة ��عزى �إنفاق �أي �إ�� �الستعمالھ�باإلضافة �املوجود إلعداد

  .املقصود

  عمليات�مبادلة�املوجودات .4

�مع�موجود�غ���ملموس�وغ���مشابھ�أو� .6 �أو�جزئيا يمكن�امتالك�موجود�غ���ملموس�بمبادلتھ��ليا

���� �ال�� �املستلم �للموجود �العادلة �بمقدار�القيمة �البند ��ذا �ت�لفة �قياس �و�تم �آخر، موجود

املستغ���عنھ،�معدلة�بمقدار�مبلغ�أي�نقد�أو�معادالت�نقد�تم�مساوي�للقيمة�العادلة�للموجود�

 .تحو�ل�ا

 الش�رة�املولدة�داخليا .7

�موجود �أ��ا �ع�� �داخليا �املولدة �بالش�رة ��ع��اف �عدم �بتحمل�.يجب �املؤسسة �قامت �وان ح��

�يل��� �غ���ملموس �موجود �ت�و�ن �ع��ا �ينجم �ال �ولكن �مستقبلية، �اقتصادية �منافع �لتوليد إنفاق

�املولدة�مقا �الش�رة ��� ��سا�م �بأنھ ��نفاق ��ذا �يوصف �ما �وكث��ا �املعيار، ��ذا ��� ��ع��اف ي�س

�كمصدر� �تحديده �ال�يمكن �ألنھ �موجود �أ��ا �ع�� �داخليا �املولدة �بالش�رة ��ع��اف �وال�يتم داخليا،

  .�سيطر�عليھ�امل�شأة�و�حيث�يمكن�قياسھ��ش�ل�موثوق�بمقدار�الت�لفة

VII. وسة�املولدة�داخليااملوجودات�غ���امللم  

�شروط� ��ستو�� �داخليا �مولد �غ���ملموس �موجود ��ان �إذا �ما �تقييم ��حيان ��عض ��� �الصعب من

  :�ع��اف،�وكث��ا�ما�ي�ون�من�الصعب�

�محتملة�  .أ  �مستقبلية �اقتصادية �منافع �سيولد �للتحديد �قابل �موجود ��ناك ��ان �إذا �ما تحديد

  و��. والنقطة�الزمنية�لذلك

جود��ش�ل�موثوق،�و����عض�ا��االت�ال�يمكن�تمي���ت�لفھ�توليد�موجود�غ���تحديد�ت�لفة�املو   .ب 

ملموس�داخليا�عن�ت�لفة��حتفاظ�بالش�رة�املولدة�داخليا�للم�شاة�أوتدعيم�ا�أو�إدارة�العمليات�

  .اليومية
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�وقياسھ .1 �غ���امللموس �باملوجود �العام: �ع��اف �للمتطلبات ��متثال �إ�� �و�اإلضافة �ذلك �ع�� ة�بناء

  لالع��اف�باملوجود�غ���امللموس�وقياسھ�مبدئيا�فإن�امل�شأة�تقوم�امل�شأة�

  :تص�يف�توليد�املوجود�إ���ما�ي���  .أ 

�البحث - �: مرحلة �البحث �من �ناتج �غ���ملموس �موجود �بأي ��ع��اف �عدم �مرحلة�(يجب أو�من

�داخ�� �ملشروع �)البحث �البحث �ع�� �باإلنفاق ��ع��اف �و�جب ،)� �البحث �مرحلة ملشروع�أو�ع��

  :وفيما�ي���أمثلة�ع���أ�شطة�البحث�. ع���أنھ�مصروف�عندما�يتم�تحملھ) داخ��

 شطة�ال�����دف�ل��صول�ع���معرفة�جديدة���.  

  البحث�عن�وتقييم�واجراء��ختيار�ال��ا�ي�لتطبيقاتھ�نتائج�البحث�أو�أى�معرفة�أخرى.  

 و.العمليات�أو��نظمة�أو�ا��دماتالبحث�عن�بدائل�للمواد�أو��دوات�أو�املنتجات�أو�  

 أو�� �أو�املنتجات �أو��دوات �للمواد �املمكنة �للبدائل �اختيار���ا�ي �وإجراء �وتقييم �وتصميم وضع

  .العمليات�أو��نظمة�أو�ا��دمات�ا��ديدة�أو�املحسنة

 .مرحلة�التطو�ر -

�تطو�ر� �من �النا��� �غ���امللموس �باملوجود ��ع��اف �التطو�ر (يجب �مرحلة �داخ���أو�من ) ملشروع

  :فقط�إذا�تمكنت�امل�شأة�من�بيان��ل�ما�ي��

 ا��دوى�الفنية�إلكمال�املوجود�غ���امللموس�بحيث�يصبح�متوفرا�لالستعمال�أو�البيع. 

 ني��ا�إلكمال�املوجود�غ���امللموس�و�استعمالھ�أو�بيعھ. 

 در��ا�ع���استعمال�أو�بيع�املوجود. 

 اقتصادية�مستقبلية�محتملة،�و�يجب�ع���امل�شأة��كيف�سيولد�املوجود�غ���امللموس�منافع

ب�ن�أشياء�أخرى�بيان�وجود�سوق�ت�املوجود�غ���امللموس�أو�املوجود�ير�امللموس�نفسھ،�أو�

 .إذا��ان�س�تم�استعمالھ�داخليا�فائدة�املوجود�غ���امللموس�

 تطو�ر�و�ا� �إلكمال �و�املصادر��خرى �املناسبة �و�املالية �أو��ع�توفر�املصادر�الفنية ستعمال

 .املوجود�غ���امللموس
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 قدر��ا�ع���قياس��نفاق�الذي��عزى�إ���املوجود�غ���امللموس�أثناء�تطو�ره��ش�ل�موثوق�بھ.  

  :وفيما�ي���أمثلة�ع���أ�شطة�التطو�ر

 تصميم�و�ناء�واختبار�نماذج�أولية�ونماذج�سابقة�لإلنتاج�أو�ملا��عد��ستعمال.  

 التث�يت�والقوالب�و�صبغة�ال���تتضمن�تقنية�جديدةصميم��دوات�وأج�زة�.  

  صميم�و�ناء�و�شغيل�مشروع�تجر����ع���نطاق�ل�س�مجديا�اقتصادي�لالنتاج�التجاري. 

 أو�� �أو�أنظمة �أو�عمليات �أو�منتجات �أو�أج�زة �ملواد �اختياره �تم �و�اختبار�بديل �و�ناء تصميم

  خدمات�جديدة�أو�محسنة

تمي���مرحلة�البحث�من�مرحلة�التطو�ر�ملشروع�داخ���اليجاد�موجود�و�إذا�لم�تتمكن�امل�شاة�من�

غ���ملموس�فان�امل�شاة��عامل��نفاق�ع���ذلك�املشروع�كما�لو�انھ�تم�تحملھ����مرحلة�البحث�

  .فقط�

  ت�لفة�موجود�غ���ملموس�مولد�داخليا .2

ر�خ�الذي�بدأ�يل���بھ�املوجود�غ���إن�ت�لفة�املوجود�املولد�داخليا����مبلغ��نفاق�الذي�تم�تحملھ�من�التا

امللموس�مقاي�س��ع��اف��و�شمل�ت�لفھ�املوجود�غ���امللموس�املولد�داخليا��افة��نفاق�للذي�يمكن�

�لالستعمال� �املوجود �وإعداد �وإنتاج �اليجاد �وثابت �معقول �أساس �ع�� �مباشرة �أو�يخصص ��عزى أن

  : املقصود�منھ،�و�شمل�الت�لفة��إذا��ان�ذلك�منطبقا

  .�نفاق�ع���املواد�وا��دمات�املستخدمة�أو�املس��لكة�لتوليد�املوجود�غ���امللموس  .أ 

�توليد�  .ب  ��� �مباشرة �العامل�ن �باملوظف�ن �املتعلقة ��خرى �والت�اليف �املوظف�ن �وأجور رواتب

  .املوجود�

�ال��اءات�  .ج  �وإطفاء �قانو�ي �حق ����يل �رسوم �مثل �املوجود �لتوليد �مباشرة ��عزي �إنفاق أي

  .اخيص�املستعملة�لتوليد�املوجودوال�� 

املصروفات�الثابتة�الالزمة�لتوليد�املوجود�وال���يمكن�تخصيص�ا�ع���أساس�معقول�وثابت�  .د 

� �وأقساط�(للموجود �واملعدات �والتج���ات �املمتل�ات �اس��الك �تخصيص �املثال �س�يل ع��
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��س�ئجار �وقيمة �أس)التأم�ن �ع�� �الثابتة �املصروفات �تخصيص � �عملية �وتتم �مشا��ة�، س

انظر�معيار�املحاسبة�الدو���(لتلك�املستخدمة����تخصيص�املصروفات�الثابتة�للمخزونات�

ت�اليف��ق��اض��-،�و�حدد�معيار�املحاسبة�الدو���الثالث�والعشرون�)املخزونات��- الثا�ي�

  .مقاي�سا�لالع��اف�بالفائدة�كجزء�م�ون�لت�لفة�موجود�غ���ملموس�مولد�داخليا

  :تالية�ل�ست�أجزاء�م�ونة�لت�لفة�موجود�غ���ملموس�مولد�داخلياو�البنود�ال

مصار�ف�البيع�و��نفاق��داري�واملصروفات�الثابتة�العامة��خرى،�إال�إذا��ان�من�املمكن�  .أ 

  .أن��عزى��ذه�املصروفات�مباشرة�إلعداد�املوجود�لالستعمال

�  .ب  �ال�� ��ولية �وخسائر�ال�شغيل �بوضوح �املحددة �الكفاءة �يحقق�عدم �أن �قبل �تحمل�ا تم

  .املوجود��داء�املرسوم

 .�نفاق�ع���تدر�ب�املوظف�ن�ل�شغيل�املوجود�  .ج 

VIII. ف��ة��طفاء�املوجود�غ���ملموس  

  �طفاء� .1

يجب�تخصيص�املبلغ�القابل�لالس��الك�ملوجود�غ���ملموس�ع���أساس�منتظم�ع���مدى�أفضل�تقدير�

أن�العمر�النافع�ملوجود�غ���ملموس�لن�يز�د�) للتفنيد( لعمره�النافع،�و��ناك�اف��اض�قابل�للدحض�

�املوجود� �يصبح �عندما �يبدأ �أن �يجب �و��طفاء �لالستعمال، �توفر�املوجود �تار�خ �من �سنة �عشر�ن ع��

  .متوفرا�لالستعمال

�موجود�غ���ملموس�ع���������� ��قتصادية�املستقبلية�املتضمنة��� �يتم�اس��الك�املنافع وعليھ�عندما

�الو  �ذلك�مدى �تحقيق �و�تم ��س��الك، �ذلك �إلظ�ار �للموجود �امل��ل �املبلغ �تخفيض �يتم قت

�التخر�دية� �القيمة �منھ �مخصوما �للموجود �تقييمھ �املعاد �املبلغ �أو �للت�لفة �املنتظم بالتخصيص

كمصروف�ع���مدى�العمر�النافع�للموجود،�و�تم��ع��اف�باإلطفاء�سواء��انت��ناك�أو�لم�تكن�ز�ادة�

�س�يل �����ع�� �عوامل �عدة �أخذ �و�جب �لالس��داد، �القابل �أو�املبلغ �للموجود �العادلة �القيمة ��� املثال

  :�عتبار�عند�تحديد�العمر�النافع�ملوجود�غ���ملموس�بما����ذلك�ما�ي���
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استعمال�امل�شأة�للمتوقع�للموجود،�وما�إذا��ان�من�املمكن�إدارة�املوجود�بفاعليھ�من�قبل�فر�ق�  .أ 

  .إدارة�آخر

ات�عمر�املنتجات�النموذجية�للموجود�واملعلومات�العامة�ا��اصة�بتقديرات��عمار�النافعة�دور   .ب 

  .لألنواع�املشا��ة�من�املوجودات�املستعملة�بطر�قة�مشا��ة

  .بطالن��ستعمال�الف���أو�التق���أو��نواع��خرى�منھ  .ج 

ع���املنتجات�أو�ا��دمات�استقرار�الصناعة�ال����عمل���ا�املوجود�والتغ��ات����طلب��السوق�  .د 

  .الناتجة�من�املوجود�

  .�جراءات�املتوقعة�من�املنافس�ن�أو�املنافس�ن�املحتمل�ن  .ه 

مستوى��نفاق�ع���الصيانة�املطلوب�ل��صول�ع���املنافع��قتصاديھ�املستقبلية�املتوقعة�من�  .و 

  .املوجود�،�وقدرة�ونية�الشركة�الوصول�إ���ذلك�املستوى 

�ع��  .ز  �السيطرة �ان��اء��ف��ة �توار�خ �مثل �املوجود �الستعمال �أو�املشا��ة �القانونية �وا��دود املوجود

  .عقود��يجار�ا��اصة�بذلك

  .ما�إذا��ان�العمر�النافع�للموجود�معتمدا�ع���العمر�النافع��للموجودات��خرى�للم�شأة  .ح 

  مراجعة�ف��ة��طفاء�و�طر�قة��طفاء .2

�طفاء�ع����قل������اية��ل��سنة�مالية،�و�إذا��لن�العمر�يجب�مراجعة�ف��ة��طفاء�وطر�قة�

النافع�املتوقع�املوجود�يختلف�إ���حد�كب���عن�التقديرات�السابقة�فانھ�يجب��غي���ف��ة��طفاء�

تبعا�لذلك،�و�إذا��ان��ناك��غ����ام����النمط�املتوقع�للمنافع��قتصادية�من�املوجود�فانھ�يجب�

��طف �أ��ا��غي���طر�قة �ع�� �محاس�يا �التغ��ات ��ذه �معاملة �و�يجب �النمط، �إلظ�ار�التغ����� اء

� صا���ر�ح�أو�خسارة�"  –�غ��ات����التقديرات�املحاس�ية�بموجب�معيار�املحاسبة�الدو���الثامن

� مصروف�) عبء(و�ذلك�بتعديل�" الف��ة،��خطاء�و�التغ��ات�الرئ�سية����السياسات�املحاس�ية

  .ت�ا��الية�و�املستقبلية�طفاء�للف��ا
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  خسائر�انخفاض�القيمة�-إم�انية�اس��داد�املبلغ�امل��ل� .3

�معيار�املحاسبة�الدو��� �موجود�غ���ملموس�قد�انخفضت�قيمتھ�تطبق�امل�شاة ��ان �إذا لتحديد�ما

انخفاض�قيمة�املوجودات،�و�شرح�ذلك�املعيار�كيفية�مراجعة�امل�شاة�للمبلغ��- السادس�و�الثالثون�

ملوجودا��ا�وكيفيھ�تحديد�ا�املبلغ�املوجود�القابل�لالس��داد�وم����ع��ف�أو��عكس�خسارة��امل��ل

  .انخفاض�القيمة

  اس�بعاد�املوجودات�غ���امللموسة�من�ا��دمة�والتخلص�م��ا .4

عندما�ال�يتوقع�ا��صول�ع���منافع�) شطبھ�من�امل��انية�العمومية(يجب�اس�بعاد�املوجود�غ���امللموس�

  .ستقبلية�من�استعمالھ�و�التخلص�الالحق�منھاقتصادية�م

IX. فصاح��  

�و�تم���ب�ن� .1 ،� �غ���امللموسة �املوجودات �من �فئة �ل�ل �ي�� �عما �املالية �البيانات �تف�� �أن يجب

  :املوجودات�غ���امللموسة�املولدة�داخليا�و�املوجودات�غ���امللموسة��خرى 

  .�عمار�النافعة�أو�معدالت��طفاء�املستخدمة  .أ 

  .�طفاء�املستخدمةطرق�  .ب 

�  .ج  �امل��اكم �و��طفاء �امل��ل �املبلغ �امل��اكمة(إجما�� �القيمة �خسائر�انخفاض �مع ���) مجمع

  .بداية�و���اية�الف��ة

  .بيان�الدخل�الذي�يدخل�ضمنھ�إطفاء�املوجود�غ���امللموس) بنود(بند�  .د 

 مطابقة�املبلغ�امل��ل����بداية�و���اية�الف��ة�مب�نة�  .ه 

تف���امل�شأة�عن�املعلومات�حول�املوجودات�غ���امللموسة�ال���انخفضت�قيم��ا�بموجب�معيار�

  املحاسبة�الدو���السادس�و�الثالثون�

تف���امل�شأة�عن�طبيعة�و�أثر�التغ������التقدير�املحاس���الذي�لھ�تأث���مادي����الف��ة�ا��الية�أو� .2

"  –ت�الالحقة�بموجب�معيار�املحاسبة�الدو���الثامن�الذي�يتوقع�أن�ي�ون�لھ�تأث���مادي����الف��ا

،�و��ذا��فصاح�"صا���ر�ح�أو�خسارة�الف��ة،��خطاء�و�التغ��ات�الرئ�سية����السياسة�املحاس�ية�

  :قد�ينجم�عن��غ��ات����ما�ي��
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  .ف��ة��طفاء  .أ 

 .طر�قة��طفاء  .ب 

 .القيم�التخر�دية  .ج 

  :�يجب�أن�تف���البيانات�املالية�كذلك�عما�ي� .3

إذا�تم�إطفاء�موجود�غ���ملموس�ع���مدى�أك���من�عشر�ن�سنة�داحضة�اف��اض�أن�العمر�  .أ 

  . النافع�ملوجود�غ���ملموس�لن�يز�د�عن�عشر�ن�سنة�من�تار�خ�توفر�املوجود�لالستعمال

بيان�عن�أي�موجود�فردي��ام�غ���ملموس�للبيانات�املالية�للم�شأة�ك�ل�و�مبلغھ�امل��ل�و�  .ب 

 .تخر�ديةف��ة��طفاء�ال

مبلغ�فائض�إعادة�التقييم�املتعلق�باملوجودات�غ���امللموسة����بداية�و���اية�الف��ة�مب�نا�التغ��ات� .3

  .خالل�الف��ة�و�أية�قيود�ع���توز�ع�الرصيد��ع���املسا�م�ن
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�: تم�يد �الفصل ��ذا �التا�عة إ��يتطرق �امل�شئات ��� ��س�ثمارات �عن �و��فصاح �املحاسبة �               متطلبات

� �الزميلة �و�امل�شات �املش��كة �و�املشروعات �املزميلة �القياس �قواعد متطلبات� باإلضافة، ةستخدموكذا

  .�طراف�ذات�العالقة��فصاح�

  الرا�ع�والعشرون���فصاح�عن��طراف�ذات�العالقة�املعيار�املحاس���الدو��: أوال�

I. النطاق  

�امل�شأة� .1 �ب�ن �املعامالت �و�� �العالقة، �ذات ��طراف �مع �التعامل �املعيار�ع�� ��ذا �يطبق �أن يجب

تنطبق�متطلبات��ذا�املعيار�ع���البيانات�املالية�ل�ل�. معدة�التقار�ر�و�طراف�ذات�العالقة���ا

 .م�شأة�معدة�للتقار�ر

��ذا�يط .2 ��� �املذ�ورة �املوصوفة �العالقة �ذات ��طراف �ب�ن �العالقات �ع�� �املعيار�فقط ��ذا بق

 املعيار�

 :ي�ناول��ذا�املعيار�فقط�العالقات�ب�ن��طراف�ذات�العالقة�املوصوفة�أدناه .3

�أو�تحت�  .أ  �أو�أك��، �وسيط �خالل �من �أو�غ���مباشرة، �مباشرة ���ا، �أو�يتحكم �تتحكم �ال�� امل�شآت

�مش��  �التقر�رسيطرة �معدة �امل�شأة �مع �التا�عة�(كة �والشر�ات �القابضة �الشر�ات �يضم و�ذا

  ).والشر�ات�الزميلة�ل�ا

�  .ب  �الزميلة ����(الشر�ات ��س�ثمارات �عن �املحاسبة �والعشرون، �الثامن �الدو�� أنظر�املعيار�املحاس��

 ).الشر�ات�الزميلة

�التصو�  .ج  �حق �غ���مباشر، �مباشر�أو ��ش�ل �يمل�ون، �الذين �التقر�ر��فراد �معدة �امل�شأة ��� ت

 .و�عط��م�تأث��ا��اما�ع���امل�شأة�و�عضاء�املقر��ن����عائالت��ؤالء��فراد

�التخطيط�  .د  �عن �أو�مسؤولية �سلطة �لد��م �الذين ����اص �أي �الرئ�سي�ن، ��دار��ن املوظف�ن

الشر�ات�و�عضاء��والتوجيھ�والرقابة�عن��شاطات�امل�شأة�معدة�التقر�ر،�بما����ذلك�املدراء�وموظفي

 .املقر��ن����عائالت��ؤالء��فراد�

�ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�حصة�)د(أو�) جـ(امل�شآت�ال���يمتلك�ف��ا�أي���ص�من�املب�ن�ن����  .ه 

�امة�من�حقوق�التصو�ت�ف��ا،�أو�امل�شآت�ال����ستطيع�ف��ا�ذلك�ال��ص�ممارسة�تأث���كب���عل��ا�

قبل�مد�راء�أو�مسا�م�ن�رئ�سي�ن����امل�شأة�معدة��التقر�ر�وامل�شآت�و�ذا�يضم�امل�شآت�اململوكة�من�

 .  ال���لد��ا�أعضاء�رئ�سي�ن�����دارة��ش�ل�مش��ك�مع�امل�شأة�معدة�التقر�ر
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�العالقة�  .و  �جو�ر�تلك �إ�� ��ن�باه ��عطي �ذو�عالقة �لطرف �محتملة �عالقة ��عتبار��ل ��� ��خذ عند

  .ول�س�ملجرد�ش�ل�ا�القانو�ي

  :يطلب��فصاح�عن�املعامالت���ال� .4

  .البيانات�املالية�املوحدة�عن�املعامالت�ب�ن�م�شآت�املجموعة  .أ 

 .البيانات�املالية�للم�شأة��م�عندما�ت�ون�متوفرة�أو�م�شورة�مع�البيانات�املالية�املوحدة  .ب 

وتصدر�بيانات��البيانات�املالية�للم�شآت�التا�عة�اململوكة��ليا�إذا��انت�امل�شأة��م����نفس�البلد  .ج 

 .مالية�موحدة����ذلك�البلد

�تحت�  .د  �أخرى �مؤسسات �مع �للعمليات �بال�سبة �ا���ومة �سيطرة �تحت �للم�شآت �املالية البيانات

 .سيطرة�ا���ومة

II. عار�ــــــــف�  

  :�ستخدم�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�باملعا�ي�املحددة�ل�ا

عالقة�إذا��ان�أحد�ا�قادر�ع���التحكم�بالطرف��عت����طراف�ذات�:   �طراف�ذات�العالقة  .أ 

  .�خر�أو�ممارسة�تأث����ام�عليھ����صنع�قرارات�مالية�أو��شغيلية

تحو�ل�مصادر��أو�ال��امات�ب�ن�أطراف�ذات�عالقة��غض�النظر�عن�:   معاملة�طرف�ذو�عالقة  .ب 

  .�و��ا�مسعرة�أم�ال

تا�عة،�ألك���من�نصف�حق�التصو�ت�تحكم��ملكية��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�من�خالل�م�شآت�

�املالية� �السياسات �توجيھ �ع�� �وقدرة �التصو�ت �حقوق ��� �جو�ر�ة �حصة �أو�تملك �م�شأة، ��

  .وال�شغيلية�إلدارة�امل�شأة�سواء�بموجب��شر�ع�أو�اتفاق

�  .ج  ��ام �(تأث�� �املعيار ��ذا �املالية�: )لغرض �بالسياسات �ا��اصة �امل�شأة �قرارات ��� املشاركة

� �السياساتوال�شغيلية �تلك ��� �التحكم �ت�ون�. ول�س �طرق، ��عدة �التأث���ال�ام �ممارسة يمكن

�طر�ق� �عن ،
ً
�مثال �ذلك �يتم �أن

ً
�أيضا �يمكن �ولكن ��دارة �مجلس ��� �التمثيل �بواسطة عادة

�أو� ��دار��ن �وتبادل �املجموعة، �م�شآت �ب�ن �ال�امة �العمليات ��� �السياسات �صنع ��� املشاركة

�ا �املعلومات �ع�� �أو�. لفنية�عتماد �امللكية ��� �املشاركة �خالل �من �التأث���ال�ام �اك�ساب يمكن

بال�سبة�للمشاركة����امللكية�يف��ض�وجود�تأث����ام�بموجب�التعر�ف�. بموجب��شر�ع�أو�اتفاق
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�امل�شآت� ��� ��س�ثمارات �عن �املحاسبة �والعشرون، �الثامن �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� الوارد

  الزميلة�

  :عيار�ال��عت����طراف�التالية�ضمن��طراف�ذات�العالقة�بموجب��ذا�امل .5

- � �مدير�مش��ك، �ل�ما �أن �ملجرد �ي�ون�(شركتان، �أن ��عتبار�إم�انية ��� ��خذ �الضروري �من إال�أن

�ع���التأث���ع���سياسات�الشركت�ن�����عامال��ما�املتبادلة�وتقييم��ذا��حتمال
ً
 ).املدير�قادرا

 :�طراف�التالية� -

 ،املمولون 

 ،اتحادات�العمال  

 مؤسسات�املنافع�العامة،�و  

 ،دارات�ا���ومية�وو�اال��ا�  

بالرغم�أ��م�يمكن�أن�(وذلك����مجال��عامال��ا�العادية�مع�امل�شأة�و�موجب�تلك�التعامالت�فقط�

  يحددوا�حر�ة�عمل�امل�شأة�أو��شار�وا����عملية�صنع�قرارا��ا،�و�

III. موضوع�الطرف�ذو�العالقة  

1. � �س�يل�إن �ع�� �و�عمال، �للتجارة �طبيعية �خاصية �ذات �العالقة �ذوي ��طراف �ب�ن املعامالت

�ما�تقوم�امل�شآت�بإتمام�أجزاء�مستقلة�من��شاطا��ا�من�خالل�امل�شآت�التا�عة�أو�
ً
املثال،�كث��ا

� �أخرى �م�شآت ��� �حصص �ع�� �وتحصل �الزميلة ��س�ثمار�أو�ألسباب��–امل�شآت ألغراض

��ا �ب�سب �تأث����ام�تجار�ة، �أو�ممارسة ��� �التحكم ��ستطيع �املس�ثمرة �امل�شأة �أن �لدرجة فية

  .ع���القرارات�ال�شغيلية�واملالية�للم�شأة�املس�ثمر���ا

قد�ي�ون�للمعامالت�مع�الطرف�ذو�العالقة�تأث���ع���املركز�املا���والنتائج�ال�شغيلية�للم�شأة�معدة� .2

عمليات�ال�ترغب��طراف�غ���ذات�العالقة�الدخول��فقد�تدخل��طراف�ذات�العالقة���. التقر�ر

كذلك�قد�ال�تتم�املعامالت�ب�ن��طراف�ذات�العالقة�بنفس�املبالغ�كما�لو�تمت�ب�ن��طراف�. ف��ا

  .غ���ذات�العالقة
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قد�تتأثر�النتائج�ال�شغيلية�واملركز�املا���للم�شأة�بالعالقات�مع��طراف�ذات�العالقة�ح���لو�لم� .3

��طرافتحدث�معا ��ذه �مع ع���س�يل�املثال،�قد�تقوم�م�شأة�تا�عة�بإ��اء�العالقات�مع�.. مالت

شر�ك�تجاري�عند�تملك�امل�شأة��م�مل�شأة�تا�عة�زميلة��عمل����نفس�املجال�التجاري�للشر�ك�

  ..السابق

�فصاح�ألنھ�يصعب�ع����دارة�تحديد�تأث���العالقات�ذات�النفوذ�ال���ال�تؤدي�إ���عمليات،�فإن� .4

�من�قبل��ذا�املعيار
ً
  .عن�مثل��ذه��ثار�ل�س�مطلو�ا

��طراف .5 �ب�ن �عليھ �السعر�املتفق �ع�� �بناء �املصادر� �بانتقال �عادة �املحاس�� ��ع��اف ي�ون�. يتم

السعر�ب�ن��طراف�غ���املرتبطة��عالقة��و�السعر�الدارج����السوق�التجاري،����ح�ن�قد�ي�ون�

�العالق �ذات ��طراف �ب�ن�لدى �العمليات ��� �موجودة �السعر�ل�ست �تحديد �عملية ��� �مرونة ة

  .�طراف�غ���املرتبطة��عالقة

IV. فصاح�  

تتطلب�القوان�ن����كث���من�البلدان�أن��عطي�البيانات�املالية�إفصاحات�حول�مجموعات�محددة�

�من��طراف�ذات�العالقة،��ش�ل�خاص�ي��كز��ن�باه�ع���العمليات�مع�مد�راء�امل�شأ
ً
ة�خصوصا

�امل�شأة �مع ��ئتمانية �العالقة ��س�ب �وذلك �واق��اض�م، �مع�.  م�افآ��م � �املعلومات �ي�� وفيما

  .�طراف�ذات�العالقة�ال���قد�تتطلب�من�امل�شأة�معدة�التقر�ر��فصاح�ع��ا����الف��ة�املتأثرة

  :املعامالت�مع��طراف�ذات�العالقة .1

 امة�الصنعتامة�أو�غ���ت(مش��يات�أو�مبيعات�سلع�(  

 ،مش��يات�أو�مبيعات�ممتل�ات�وموجودات��أخرى 

 ،تقديم�أو�استالم�خدمات 

 ،ترت�بات�الو�الة 

 �،ترت�بات�التأج�� 

 �،تمو�ل�البحث�والتطو�ر 

 ،اتفاقيات�ال��خيص 
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 بما����ذلك�القروض�ومسا�مات�املالك�ن�نقدا�أو�عينا(التمو�ل�(، 

 ،الكفاالت�والر�ونات 

 العقود��دار�ة . 

�فصاح�عن�العالقات�ب�ن��طراف�ذات�العالقة�عند�وجود�التحكم��غض�النظر�عما�إذا�يجب� .2

  .�ان��ناك�عمليات�ب�ن��ذه��طراف�أم�لم�يكن

�ع��� .3 �العالقة �ذات ��طراف �تأث���عالقات �حول �رأي �ت�و�ن �من �املالية �البيانات �قارئ �يتمكن ح��

العالقة�مع��طراف�ذات�العالقة�عند�وجود�امل�شأة�معدة�التقر�ر�فإن�من�املناسب��فصاح�عن�

  .تحكم��غض�النظر�عما�إذا��ان��ناك�عمليات�ب�ن��طراف�ذات�العالقة�أم�لم�يكن

�عن� .4 �التقر�ر��فصاح �معدة �امل�شأة �ع�� �فإن �العالقة �ذات ��طراف �ب�ن �عمليات ��ناك ��ان إذا

صر�العمليات�الضرور�ة�لف�م�طبيعة�عالقات��طراف�ذات�العالقة�وكذلك�أنواع�العمليات�وعنا

  .البيانات�املالية

�املستقل�� .5 ��فصاح ��ان �إال�إذا �امل�شابھ �الطبيعة �ذات �البنود �عن �إجما�� ��ش�ل ��فصاح يمكن

  .ضرور�ا�لف�م�آثار�عمليات��طراف�ذات�العالقة�ع���البيانات�املالية�للم�شأة�معدة�التقر�ر

  العشرون�البيانات�املالية�املنفصلةاملعيار�املحاس���الدو���السا�ع�و�:ثانيا�

I. ال�دف:  

�و� �التا�عة �امل�شئات ��� ��س�ثمارات �عن ��فصاح �و �املحاسبة �متطلبات �املعيار��و�تحديد ��ذا �دف

  املشروعات�املش��كة�و�امل�شات�الزميلة�عندما��عد�امل�شاة�قوائم�ما���مفصلة�

II. نطاق�املعيار  

البيانات�املالية�املوحدة�ملجموعة�امل�شات�ا��اضعة�يجب�تطبيق��ذا�ا�ملعيار��عند�إعداد�وعرض� .1

  .لسيطرة�شركة�قابضة

�إعداد� .2 �ألغراض �قابضة �شر�ات ��� ��س�ثمارات �ع�� �املحاسبة ��� �املعيار�أيضا ��ذا �تطبيق يجب

  .البيانات�املالية�ا��اصة�بالشركة�القابضة
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  :ال�ي�ناول��ذا�املعيار�ما�ي�� .3

أثار�ذلك�ع���عملية�إعداد�البيانات�املوحدة،�بما����ذلك�طرق�املحاسبة�عن�اندماج�املشروعات�و   .أ 

راجع�املعيار�املحاس���الدو���الثا�ي�و�العشرون،�أند�ماج�(الش�رة�الناتجة�عن�اندماج�املشروعات�

  ).املشروعات

�  .ب  �زميلة �شر�ات ��� ��س�ثمارات �عن �و�العشرون،�(املحاسبة �الثامن �الدو�� �املعيار�املحاس�� راجع

  ).�س�ثمارات����شر�ات�زميلةاملحاسبة�عن�

��  .ج  �املش��كة �املشروعات ��� ��س�ثمارات �عن �و�(املحاسبة �التاسع �الدو�� �املحاس�� �املعيار راجع

 .العشرون،�التقار�ر�املالية�عن�ا��صص����املشروعات�املش��كة

III. عر�ف�املصط��ات�  

  :فيما�ي����عر�ف�املصط��ات�املستخدمة�����ذا�املعيار

�املعيار�ألغراض(: السيطرة .1 �املالية�) �ذا �السياسات ��� �أو�التحكم �السيطرة �ع�� �القدرة �ع��

  .وال�شغليية�مل�شأة�ما�من�اجل�تحقيق�منافع�من�أ�شطة�تلك�امل�شأة

�التا�عة .2 �: الشركة �أخرى �شركة ��سيطر�عل��ا �شركة �عن �أو�(عبارة �القابضة �بالشركة �عرف

  ).الشركة��م

  .ركة�تمتلك�ع���شركة�تا�عة�أو�أك��عبارة�عن�ش): �م�(  الشركة�القابضة .3

  .عبارة�عن�الشركة�القابضة�والشر�ات�التا�عة�ل�ا: املجموعة .4

�املوحدة .5 �املالية �للمجموعة: البيانات �املالية �البيانات �عن �باعتبار�املجموعة�. عبارة �عرض�ا يتم

  .م�شأة�واحدة

��قلية .6 �م: حقوق �صا�� �ومن �أو�ا��سارة �الر�ح �صا�� �من �ا��زء �عن �الشركة�عبارة وجودات

التا�عة�وال���تخص�حقوق�غ���مملوكة�مباشرة�أو�غ���مباشرة�من�جانب�الشركة�القابضة����

 .شر�ا��ا�التا�عة
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IV. عرض�البيانات�املالية�املوحدة� 

��تم�مستخدمي�البيانات�املالية�عادة�ب��و�د�م�بمعلومات�تتعلق�باملركز�املا��،�نتائج��عمال�والتغ��ات�

و�مكن�تلبية�تلك��حتياجات�من�خالل�إعداد�البيانات�املالية�املوحدة�. ���املركز�املا���للمجموعة�ك�ل

� �مشروعا�واحدا �وحدات�وال����عطي�معلومات�مالية�عن�املجموعة�باعتبار�ا و�غض�النظر�عن��ون

  . تلك�املجموعة�تمثل�كيانات�قانونية�مستقلة�

وعندما�ت�ون�الشركة�القابضة�نفس�ا�مملوكة�لشركة�أخرى�فإنھ�من�املعتاد�أال�تقوم�بإعداد�بيانات�

قد�ال�تطلب�إعداد�مثل�تلك�البيانات�كما�أنھ�يمكن�) �م�(مالية�موحدة�حيث�إن�الشركة�القابضة�

�احتي �املالية�تلبية �البيانات �طر�ق �عن �أفضل �بطر�قة �املالية �للبيانات ��خر�ن �املستخدم�ن اجات

�ت�بع�ا �ال�� �القابضة �الشركة ��عد�ا �ال�� �القابضة�. املوحدة �الشر�ات �إعفاء �يتم �البالد ��عض و��

�موافقة� �ع�� �ا��صول ��شرط �موحدة �مالية �بيانات �إعداد �من �أخرى �لشركة �تقر�با �بال�امل اململوكة

و�عت���الشركة�مملوكة�تقر�با�بال�امل�لشركة�أخرى�إذا��انت�الشركة��خرى�تمتلك�. لية�ع���ذلك��ق

 .أو�أك���من��س�م�ال���ل�ا�حق�التصو�ت�بتلك�الشركة% 90

ماعدا�إذا��انت�الشركة�القابضة�مملوكة�بال�امل�أو��ت�اد�ت�ون�مملوكة�بال�امل�لشركة�قابضة�أخرى،�

و���. داد�بيانات�مالية�موحدة��شرط�ا��صول�ع���موافقة�مال�ي�حقوق��قليةفإ��ا�غ���ملزمة�بإع

�مع� �املوحدة �ملالية �ا �البيانات �إعداد �عدم �ب �أسبا �عن � ��فصاح �الشركة �تلك �ع�� �يجب �ا��الة �ذه

كما�يجب�أن�تف���أيضا�. توضيح�أسس�املحاسبة�عن�الشر�ات�التا�عة�ضمن�بيانا��ا�املالية�ا��اصة

  .ان����يال�الشركة�القابضة�ال���ت�بع�ا�وال���تقوم�بإعداد�بيانات�مالية�موحدةعن�اسم�وم�

V. نطاق�البيانات�املالية�املوحدة:  

�ل�افة� .1 �توحيـــدا �البيانات �تلك �تضمن �أن �موحدة �مالية �ب�شر�بيانات �تقوم �ال�� �الشركة �ع�� يجب

  الشـــر�ات�التا�عة�أجن�ية��انت�أو�محلية،�

�املالي �البيانات �القابضة�وتتضمن �الشركة ��سيطر�عل��ا �ال�� �الشر�ات �ل�افة �توحيدا �املوحدة ة

و�ف��ض�وجود�. 13باست�ناء�تلك�الشر�ات�التا�عة�ال���تم�اس�بعاد�ا�لألسباب�املذ�ورة�بالفقرة�رقم�

) من�خالل�شر�ات�تا�عة(سيطرة�إذا��انت�الشركة�القابضة�تمتلك�بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مباشر�

�ذلك��عض��اك���من�نصف��عدد ����الشركة�التا�عة،�و�س�ث���من �س�م�ال���ل�ا�حق�التصو�ت

�إذا� �أيضا �وتتوافر�السيطرة �السيطرة، �إ�� �ال�تؤدي �امللكية �تلك �أن �بوضوح �ف��ا �يث�ت �ال�� ا��االت
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���� �التصو�ت �حق �ل�ا �ال�� ��س�م �عدد �نصف �من �أو�أقل �النصف �تمتلك �القابضة �الشركة �انت

  :ا�أي�مما�ي��شركة�ما�إذا�توافر�ل�

السيطرة�ع���أك���من�نصف�عدد��س�م�ال���ل�ا�حق�التصو�ت�ن�يجة�اتفاق�مع�املس�ثمر�ن�  .أ 

 .�خر�ن

  .القدرة�ع���التحكم����السياسات�املالية�وال�شغيلية�للشركة��س�ب�قانو�ي�أو�بناء�ع���اتفاق  .ب 

  .سلطة�إدار�ة�القدرة�ع����عي�ن�أو�فصل�أغلبية�أعضاء�مجلس��دارة�أو�ما��عادلھ�من  .ج 

القدرة�ع���ا��صول�ع���غالبية��صوات����اجتماعات�مجلس��دارة�أو�ما��عادلھ�من�سلطة�  .د 

 إدار�ة��

  :إال�انھ�����عض�ا��االت�التالية��يجب�عدم�توحيد�الشركة�التا�عة�ضمن�البيانات�املالية�املوحدة .2

ب�أن�شراء�الشركة�التا�عة�إذ�ا��انت�سيطرة�الشركة�القابضة�ع���الشركة�التا�عة�مؤقتة��س�  .أ 

  .قد�تم�فقط��غرض�إعادة�بيع�ا����املستقبل�القر�ب

إذا��انت�الشركة�التا�عة��عمل����ظل�قيود�صارمة�طو�لة��جل�بحيث�يؤدي�ذلك�إ���ضعف�  .ب 

  .قدر��ا�ع���تحو�ل��موال�إ���الشركة�القابضة�إ���حد�كب��

�التا�ع �الشر�ات �ع�� �املحاسبة �يجب �ا��االت ��ذه �باملعيار�و�� �جاء �ملا �طبقا �اس�ثمارات �باعتبار�ا ة

  .  �ع��اف�والقياس:املحاس���الدو���التاسع�و�الثالثون��دوات�املالية

VI. جراءات�التوحيدإ  

عند�إعداد�البيانات�املالية�املوحدة�يتم�دمج�البيانات�املالية�للشركة�القابضة�وللشر�ات�التا�عة�عن� .1

� �من �امل�شا��ة �بنود�ا �تجميع �واملصروفاتطر�ق ��يرادات �امللكية، �حقوق �ا��صوم، . املوجودات،

�ا��طوات� �اتباع �يجب �فإنھ �واحدة، �شركة �باعتبار�ا �للمجموعة �املالية �البيانات �تلك ��عكس وح��

  :�تية

يتم�اس�بعاد�أرصدة�حسابات��س�ثمار����شر�ات�تا�عة�مقابل�حصة�الشركة�القابضة����حقوق�  .أ 

راجع�املعيار�املحاس���الدو���الثا�ي�و�العشرون،�اندماج�املشروعات،�(التا�عة�امللكية����الشر�ات�

  ).والذي�يو���أيضا�املعا��ة�املناسبة�ألية�ش�رة�ت�تج�عن��ندماج
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�ر�ح�  .ب  �من ��عديل �و�تم �الف��ة �عن �التا�عة �الشر�ات �أر�اح �صا�� ��� ��قلية �نص�ب �تحديد يتم

  .ال�ي�الشركة�القابضةاملجموعة�للوصول�إ���صا���الر�ح�ا��اص�مل

�املركز�املا���  .ج  �بقائمة �عرض�ا �و�تم �التا�عة �الشر�ات �موجودات �صا�� ��� ��قلية �حقوق �تحديد يتم

�امللكية �وحقوق �ا��صوم �عن �منفصلة �مما�. املجمعة �املوجودات �صا�� ��� ��قلية �حقوق وتت�ون

  :ي��

�للمعيار�املحاس�� - �طبقا �محسو�ة ��ص�� ��ندماج �تار�خ ��� �و�العشرون���القيمة �الثا�ي الدو��

  ،�)1998املعدل�عام�(اندماج�املشروعات�

  .حصة��قلية����التغ��ات�ال���تمت�ع���حقوق�امللكية�منذ�تار�خ��ندماج -

يجب�اس�بعاد��رصدة�املتبادلة�وكذلك�العمليات�املتبادلة�للمجموعة�وأية�أر�اح�غ���محققة�ناتجة� .2

� �بال�امل �ا�.ع��ا �اس�بعاد �يجب �حالة�كما �إال��� �املتبادلة �العمليات �عن �الناتجة �سائر�غ���املحققة

  . عدم�إم�انية�اس��داد�الت�لفة

�و�حداث� .3 �للعمليات �موحدة �محاس�ية �سياسات �باستخدام �املوحدة �املالية �البيانات ��عد �أن يجب

ت�فإنھ�و���حالة�عدم�إم�انية�استخدام�سياسات�محاس�ية�موحدة����إعداد�تلك�البيانا. امل�شا��ة�

�تطبيق� ��شأ��ا �تم �ال�� �املوحدة �البيانات �بنود �أجزاء �توضيح �مع �ا��قيقة ��ذه �عن ��فصاح يجب

  .سياسات�محاس�ية�مختلفة

�شر�ات� .4 ��� ��س�ثمارات �ع�� �املحاسبة �يجب �القابضة، �بالشركة �ا��اصة �املالية �البيانات أغراض

  :إحدى�الطرق��تيةتا�عة�وال���يتم�توحيد�ا�ضمن�البيانات�املالية�املوحدة�،�ب

  ترحل�بالت�لفة  .أ 

�  .ب  �و�العشرون �الثامن �الدو�� �باملعيار�املحاس�� �مو��ة ��� �كما �امللكية �حقوق املحاسبة�"طر�قة

  " .عن��س�ثمارات����شر�ات�زميلة�

  :�س�ثمارا�ت����الشر�ات�التا�عة�واملست�ناة�من�البيانات�املوحدة�إما�أن .3

 ترحل�بالت�لفة  .أ 
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�و�  .ب  �الثامن �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� ��و�مو�� �كما �امللكية �حقوق �طر�قة �وفق �معا����ا يتم

 أو�. العشرون�الذي�ي�ناول�املعا��ة�املحاس�ية����الشر�ات�التا�عة

يتم�معا����ا�وفق�املوجودات�املالية�املعدة�للبيع�كما�يو���ذلك�املعيار�املحاس���الدو���التاسع�  .ج 

 .�ع��اف�والقياس: ت�املاليةو�الثالثون��دوا

VII. فصاح��  

��فصاح� .1 �يجب �املنفصلة �املالية �البيانات �و�العشرون �السا�ع �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ملتطلبات طبقا

  :عما�ي��

�بالشر�ات�  .أ  �املتعلقة �املعلومات ��عض �بھ �يو�� �أو�بيان �كشف �املوحدة �املالية �بالبيانات يرفق

�سم،�بلد�ال���يل�أو�ممارسة�ال�شاط�،�حصة�القابضة����التا�عة�ذات���مية�بما����ذ�لك�

  .حقوق�امللكية،�وحص��ا����عدد��صوات�إذا�اختلفت�عن�حص��ا����حقوق�امللكية

  : �فصاح�بالبيانات�املالية�املوحدة�عن��مورالتالية����حالة�انطباق�ا .2

  . أسباب�عدم�توحيد�البيانات�املالية�ألي�من�الشر�ات�التا�عة�  .أ 

بيعة�عالقة�الشركة�القابضة�مع�الشركة�التا�عة�ال���ال�تمتلك�الشركة�القابضة�أك���من�ط  .ب 

� �أوغ���مباشرة �مباشرة �بطر�قة �ف��ا �التصو�ت �حق �ل�ا �ال�� ��س�م �عدد �خالل�(نصف من

  ).شر�ات�تا�عة�أخرى 

�م�شأة�تمتلك�الشركة�القابضة�أك���من�نصف��س�م�ال���ل�ا�حق�التصو�ت�ف��ا�  .ج  اسم�أي

ولكن�ال�يمكن�اعتبار�ا�شركة�تا�عة�) خالل�شر�ات�تا�عة�أخرى (ر�قة�مباشرة�أوغ���مباشرة�بط

  .�س�ب�عدم�السيطرة�عل��ا�

أثر�شراء�أو�بيع�شر�ات�تا�عة�ع���الوضع�املا������تار�خ�إعداد�البيانات�املالية،�وكذلك�ع���  .د 

  .ف��ات�السابقةنتائج��عمال�عن�الف��ة�املالية�وأيضا�ع����رقام�املقارنة�لل

3. ���� �املستخدمة �املحاس�ية �الطر�قة �عن �القابضة �بالشركة �ا��اصة �املالية �بالبيانات ��فصاح يجب

  .املحاسبة�عن��س�ثمارات����شر�ات�تا�عة



واملش��كة املوحدة املالية القوائم..........................................................................................:�امس�ا� الفصل�  

 

113 
 

  املعيار�املحاس���الدو���الثامن�و�العشرون�املحاسبة�عن��س�ثمارات����شر�ات�زميلة: ثالثا

I. نطاق�املعيار  

  املعيار�عند�املحاسبة�من�جانب�املس�ثمر�عن��س�ثمارات����شر�ات�زميلةيجب�تطبيق��ذا� .1

،�وذلك�فيما�يتعلق�"البيانات�املالية�املوحدة�"يحل��ذا�املعيار�محل�املعيار�املحاس���الدو���الثالث� .2

  .باملحاسبة�عن��س�ثمارات����شر�ات�زميلة�

II. عر�ف�املصط��ات�� 

  :ة�����ذا�املعيارفيما�ي����عر�ف�املصط��ات�املستخدم

���الشركة�ال���ي�ون�للمس�ثمر�تأث���فعال�عل��ا،�وال�يمكن�اعتبار�ا�شركة�تا�عة�:  الشركة�الزميلة .1

  .للمس�ثمر�أو�مشروعا�مش���ا�معھ�

�املس�ثمر�:  التأث���الفعال .2 �للشركة �وال�شغيلية �املالية �السياسات �وضع ��� �املشاركة �ع�� �و�القدرة

  .سيطرة�ع���تلك�السياسات�ف��ا،�دون�أن�ت�ون��ناك

�املعيار: (  السيطرة .3 ��ذا �املالية�) ألغراض � �السياسات ��� �أو�التحكم �السيطرة �ع�� �القدرة �ع��

  .وال�شغيلية�لشركة�أخرى�من�أجل�تحقيق�منافع�من�أ�شطة�تلك�الشركة

ركة��عرف�بالشركة�القابضة�أو�الش( عبارة�عن�شركة��سيطر�عل��ا�شركة�أخرى�:  الشركة�التا�عة .4

  ).�م

�امللكية .5 �حقوق �إثبات�: طر�قة �البداية ��� �بموج��ا �يتم ��س�ثمارات �عن �للمحاسبة �طر�قة ��

���� �املس�ثمرة �الشركة �بمقدار�نص�ب ��سو���ا �ذلك ��عد �يتم �ثم �الت�لفة، �أساس �ع�� �س�ثمارات

�كم ��متالك، �تار�خ � ��عد �يحدث �والذي �املس�ثمر�ف��ا �الشركة �موجودات �صا�� �تتضمن�التغ����� ا

  . قائمة�الدخل�نص�ب�املس�ثمر����نتائج�أعمال�الشركة�املس�ثمر�ف��ا

���طر�قة�للمحاسبة�عن��س�ثمارات�يتم�بموج��ا�إثبات��س�ثمارات�ع���أساس�:  طر�قة�الت�لفة .6

� ��ر�اح�. الت�لفة ��� �املس�ثمرة �الشركة �حصة �حدود ��� ��س�ثمارات �أر�اح �الدخل �قائمة وتتضمن

 .املوزعة�من��ر�اح�املتجمعة�ال���نتجت�الحقا�لتار�خ�شراء��س�ثمارات�
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III. التأث���الفعال  

أو�اك���%  20ع����- بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مباشرة�من�خالل�شر�ات�تا�عة��-استحوذ�املس�ثمر�إذا�

من�حقوق�التصو�ت����الشركة�املس�ثمر�ف��ا،�فإنھ�يف��ض�أن�ي�ون�للمس�ثمر�تأث���فعال،�إال�إذا�

���بطر�قة�مباشرة�أو�غ�- و�العكس�فإنھ�إذا�استحوذ�املس�ثمر. توافرت�دالئل�وا��ة�تخالف�ذلك

من�حقوق�التصو�ت����الشركة�املس�ثمر�ف��ا،�% 20ع���أقل�من��-مباشرة�من�خالل�شر�ات�تا�عة�

وال�يمنع�. فإنھ�يف��ض�أال�ي�ون�للمس�ثمر�تأث���فعال،�إال�إذا�توافرت�دالئل�وا��ة�تث�ت�عكس�ذلك

ر�ف��ا�أن�تملك�مس�ثمر�آخر�ع����سبة�كب��ة�من�أو�ح���ع���غالبية�حقوق�ملكية�الشركة�املس�ثم

  .ي�ون�للمس�ثمر�تأث���فعال�

  :و�مكن�التحقق�من�وجود�تأث���فعال�للمس�ثمر�بطر�قة�أو�اك���مما�ي��

  .التمثيل����مجلس��دارة�أو�أي�ج�ة�إدار�ة�م�افئة����الشركة�املس�ثمر�ف��ا  .أ 

  .املشاركة����عملية�وضع�السياسات�  .ب 

  .والشركة�املس�ثمر�ف��اوجود�معامالت�كب��ة�ذات�أ�مية��س�ية�ب�ن�املس�ثمر�  .ج 

  .�دار�ة�ب�ن�املس�ثمر�والشركة�املس�ثمر�ف��ا� تبادل�ا����ات  .د 

  .تقديم�املس�ثمر�ملعلومات�فنية��امة�للشركة�املس�ثمر�ف��ا  .ه 

IV. البيانات�املالية�املوحدة  

�حقوق� .1 �طر�قة �باستخدام �املوحدة �املالية �بالبيانات �زميلة �شر�ات ��س�ثمار��� �ع�� �املحاسبة يجب

�املستقبل�املل ��� �م��ا �التخلص �ب�ية �يتم �قد ���ا �و�حتفاظ ��س�ثمارات �تلك �شراء ��ان �إال�إذا كية

  .القر�ب،�و����ذه�ا��الة�يجب�استخدام�طر�قة�الت�لفة�

�عت����ع��اف�باإليراد�ع���أساس�توز�عات��ر�اح�املستلمة�من�الشركة�الزميلة�غ���مناسب�لقياس� .2

س�ثمر،��س�ب�أن�تلك�التوز�عات�قد�ال��عكس�بصورة�دقيقة�مستوى��يراد�املك�سب�بواسطة�امل

 . أداء�الشركة�الزميلة
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�وا��� .3 ��ش�ل ��عيق �بحيث �ومستمرة �مشددة �قيود �ظل ��� ��شاط�ا �تمارس �الشركة �تلك ��انت إذا

كما��ستخدم�طر�قة�الت�لفة�أيضا�إذا��ان�شراء��س�ثمار�قد�. قدر��ا�ع���تحو�ل�أموال�للمس�ثمر

  . تم�ب�ية�التخلص�منھ�����جل�القر�ب

  :كية�ابتداء�من�يجب�ع���املس�ثمر�أن�يتوقف�عن�استخدام�طر�قة�حقوق�املل .4

باالس�ثمارات��ليا� تار�خ�فقدان�القدرة�ع���التأث���الفعال�ع���الشركة�الزميلة�رغم��حتفاظ  .أ 

  :أو�جزئيا�أو�

التار�خ�الذي�يصبح�فيھ�استخدام�حقوق�امللكية�غ���مناسب��س�ب�ممارسة�الشركة�الزميلة�  .ب 

���قدر��ا�ع���تحو�ل�أل�شط��ا����ظل�قيود�طو�لة��مد�مشددة�ومستمرة��عيق��ش�ل�وا

  .أموال�للمس�ثمر

  .و�عت���القيمة�الدف��ية�لالس�ثمار����ذلك�التار�خ�ممثلة�لت�لفة��س�ثمار��عد�ذلك

V. البيانات�املالية�ا��اصة�باملس�ثمر�  

�باملس�ثمر� .1 �ا��اصة �املالية �بالبيانات �تدرج �وال�� �زميلة �شركة ��� ��س�ثمارات �ع�� �املحاسبة يجب

�بإعداد �يقوم �س�تم��الذي �باعتبار�انھ �است�نائيا ���ا ��حتفاظ �يتم �لم �وال�� �موحدة �مالية بيانات

  :التخلص�م��ا�باملستقبل،�وذلك�طبقا�ألي�من�البدائل�التالية

  .���يل�ا�حسب�الت�لفة  .أ 

 . استخدام�طر�قة�حقوق�امللكية�كما�تم�وصف�ا���ذا�املعيار  .ب 

و�مو������املعيار�املحاس���الدو���معا����ا�محاس�يا�كأحد�املوجودات�املعدة�للبيع�كما��  .ج 

  ".�ع��اف�والقياس: �دوات�املالية"التاسع�و�الثالثون،�

إن�إعداد�البيانات�املالية�املوحدة����حد�ذاتھ�ال��عفي�من�ا��اجة��إ���إعداد�بيانات�مالية���خاصة� .2

  .باملس�ثمر

صة�باملس�ثمر�الذي�ال�يقوم�بإعداد�يجب�املحاسبة�ع����س�ثمارات�ال���تدرج�بالبيانات�املالية�ا��ا .3

  :بيانات�مالية�موحدة،�طبقا�ألي�من�البديل�ن��تي�ن�
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  .���يل�ا�حسب�الت�لفة  .أ 

استخدام�طر�قة�حقوق�امللكية�كما�تم�وصف�ا�����ذا�املعيار�إذا��انت�طر�قة�حقوق�امللكية�  .ب 

  موحدة،�أو�����سب�للشركة�التا�عة�إذا��ان�املس�ثمر�قد�أصدر�بيانات�مالية�

��دوات�  .ج  �و�الثالثون، �التاسع �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� ��و�مو�� �كما �محاس�يا معا����ا

�املعدة�: املالية �املوجودات �بنود �أو�أحد �للبيع �املعدة �املوجودات �كأحد �والقياس �ع��اف

  .ألغراض�البيع�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���التاسع

زميلة�بإعداد�بيانات�مالية�موحدة��س�ب�عدم�وجود�شر�ات�تا�عة�قد�ال�يقوم�املس�ثمر����شر�ات� .4

�شر�ات�. لھ ��� ��س�ثمارات �عن �معلومات �املس�ثمر�بتقديم �قيام �املناسب �من �فإنھ �ا��الة ��ذه ��

 .زميلة�مماثلة�للمعلومات�ال���تقدم�ا�امل�شآت�ال���تقوم�بإصدار�بيانات�مالية�موحدة

VI. فصاح�  

  :يجب��فصاح�عما�ي�� .1

ئمة�مالئمة�بأسماء�وتوصيف�للشر�ات�الزميلة�ال�امة��س�يا�وحصة�املس�ثمر����ملكية��ل�قا  .أ 

�من� �بأي �امللكية ��� ���صتھ �غ���مساو�ة ��انت �إذا �التصو�ت �أس�م ��� �حصتھ �وكذلك م��ا،

  .تلك�الشر�ات

  . الطر�قة�املحاس�ية�املستخدمة����املحاسبة�ع���تلك��س�ثمارات�  .ب 

2. �� ��س�ثمارات �تص�يف �حقوق�يجب �طر�قة �باستخدام �عل��ا �املحاسبة �يتم �ال�� �زميلة �شر�ات �

و�جب�عرض�. امللكية��اس�ثمارات�طو�لة��جل�كما�يجب�عرض�ا�كبند�مستقل�بقائمة�املركز�املا���

كما�يجب�أيضا�. حصة�املس�ثمر����أر�اح�أو�خسائر�تلك��س�ثمارات����بند�مستقل�بقائمة�الدخل

�عن �مستقلة �بصورة �بف��ات���فصاح �تتعلق �بنود �أو�أي �غ���عادية �بنود �أي �املس�ثمر��� حصة

  .سابقة
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ي�ناول��ذا�الفصل�قواعد��ع��اف�و�القياس�واملعا��ة�املحاس�ية�لأل�شطة�التمو�لية����كما��:تم�يد�

  .يتطرق�قواعد���فصاح�املطلوب�����البيانات�املالية��

  املعيار�املحاس���الدو���العشرون�املحاسبة�عن�املنح�ا��كومية�و�فصاح�عن�املساعدة�ا��كومية: أوال

I.نطاق�املعيار:  

�من� .1 �و�فصاح�عن�املنح�ا���ومية�و�فصاح�عن�أش�ال�أخرى �املعيار�للمحاسبة ��ذا يجب�تطبيق

  .املساعدات�ا���ومية

  :ال�ي�ناول��ذا�املعيار .2

املشا�ل�ا��اصة�الناتجة�عن�املحاسبة�عن�املنح�ا���ومية����البيانات�املالية�ال����عكس�آثار�  .أ 

  .ت�الطبيعة�املشا��ة�غ����سعار�أو����املعلومات��ضافية�ذا

�ا��اضع�  .ب  �الدخل �اح�ساب �عند �متاحة �منافع �ش�ل ��� �للم�شأة �املقدمة �ا���ومية املساعدات

مثل�ف��ة��عفاء�من�(للضر�بة�أو�ال���ت�ون�محددة�أو�تقتصر�ع���أساس�الضر�بة�املستحقة�

�معدالت� �امل��ل، ��س��الك �مخصصات ��س�ثمار، �ع�� �مس��دة �ضرائب �الدخل، ضر�بة

  ).ضر�بة�املخفضةال

  .مشاركة�ا���ومة����ملكية�امل�شأة�  .ج 

II. عر�ف�املصط��ات��:  

  :استخدمت�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�حسب�املعا�ي�املحددة�

  .�ش���إ���ا���ومة�وال�يئات�ا���ومية�وما��شا���ا�سواء�املحلية�أو�الوطنية�او�الدولية:  ا��كومة .1

�و�إجراء�ح�ومي�يصمم�لغرض�توف���منافع�اقتصادية�مخصصة�للم�شأة�أو�:   املساعدات�ا��كومية .2

واملساعدات�ا���ومية�حسب��ذا�املعيار�ال��شمل�. لنطاق�من�امل�شات�مؤ�لة�طبقا�ملعاي���محددة�

املنافع�ال���تقدم��ش�ل�غ��مباشرمن�خالل�إجراء�مؤثر����الظروف�التجار�ة�العامة�مثل�تج����الب�ية�

  .���املناطق�تحت�التطو�ر�أو�القيود�التجار�ة�ال���تفرض�ع���املنافس�ن��ساسية

�ا��كومية .3 �أو�:  املنح �سابق � �ال��ام �مقابل ��� �مل�شأة �مصادر�محولة �ش�ل ��� �ح�ومية مساعدات

�للم�شأة �ال�شغليية �باأل�شطة �املتعلقة �الظروف �ببعض �املساعدات�. مستقب�� �ذلك �من و�س�بعد

حديد�قيمة�معقولة�ل�ا�أو�املعامالت�مع�ا���ومة�ال���ال�يمكن�تمي���ا�عن�ا���ومية�ال���ال�يمكن�ت

  .املعامالت�التجار�ة�العادية�للم�شأة
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�باملوجودات .4 �ا��اصة �امل�شأة�:   املنح �تقوم ��و�أن �الرئ���� �شرط�ا �ي�ون �ال�� �ا���ومية �املنح و��

ذلك�أنھ�قد��ش��ط�تحديد���يضاف�ا��. املؤ�لة��شراء�أو�تص�يع��أو�ا��صول�ع���أصل�طو�ل��جل

  .نوعية�وموقع�املوجودات�أو�الف��ة�الزمنية�ال���يمكن�خالل�ا�ا��صول�ع����صل�أو�حيازتھ�ف��ا

  .و���املنح�ا���ومية�غ���تلك�املتعلقة�باملوجودات:    املنح�ا��اصة�بالدخل .5

  .و���القروض�ال���يتع�د�املقرض�بالتنازل�ع��ا����ضوء�شروط�محددة:  القروض�املتنازل�ع��ا .6

���املبلغ�الذي�يمكن�أن�ب�بادل�بھ�أصل�ب�ن�مش��ي�و�ا�ع�يتوافر�ل�ل�م��ما�املعرفة�:  القيمة�العادلة .7

 .والرغبة����معاملة�مت�افئة�بي��ما

�امل .8 �والشروط �طبيع��ا �حيث �من �مختلفة �أش�ال �ا���ومية �املساعدات ���اتأخذ � �أن�. رتبطة و�مكن

�تقديم� �بدون �عادة �ب�نفيذه �ال�تقوم �عمل �مباشرة �ع�� �امل�شاة ����يع �املساعدة �من �الغرض ي�ون

 .املساعدة

  : قد�ي�ون�استالم�امل�شأة�ملساعدة�ح�ومية�لھ�أثر�فعال�ألغراض�إعداد�البيانات�املالية�لس�ب�ن .9

 .ناسبة�للمحاسبة�ع��اإذا�تم�تحو�ل�املصادر�فالبد�من�اتباع�طر�قة�محاس�ية�م  .أ 

�إعداد�  .ب  �ف��ة �خالل �املساعدة �تلك �من �امل�شأة �استفادة �مدى �عن �فكرة �إعطاء �بھ �املرغوب �من أنھ

و�س�ل��ذا�إجراء�مقارنة�ب�ن�البيانات�املالية�للم�شأة�مع�الف��ات�السابقة،�و�مع�امل�شات�. التقر�ر

  .�خرى�

  .عانات�أو�ال�بات�أو�امل�افآتيطلق�أحيانا�ع���املنح�ا���ومية�أسماء�أخرى�مثل��  .10

III. املنح�ا��كومية�وقواعد��ع��اف���ا  

يجب�أال��ع��ف�باملنح�ا���ومية،�و�شمل�ذلك�املنح�غ���املالية�املقدرة�بالقيمة�العادلة،�إال�إذا��ان� .1

  :�ناك��تأكيد��معقول��بأن�

  .امل�شأة�سوف�تل��م�بالشروط�املرتبطة���ا  .أ 

  .املنحة�سوف�يتم�استالم�ا  .ب 

�ع��ف�باملنح�ا���ومية�إال�إذا��ان��ناك�تأكيد�معقول�بأن�امل�شأة�سوف�تل��م�بالشروط�املرتبطة�ال� .2

إن�استالم�املنحة�ال��ع������حد�ذاتھ�دليال�قاطعا�ع���أن�الشروط�. ��ا�وأنھ�سوف�يتم�استالم�املنحة

  .املرتبطة���ا�قد�تم�أو�س�تم�اس�يفا��ا�

وعليھ�فإن�. حد�ذاتھ�ع���الطر�قة�املحاس�ية�املطبقة�ملعا����ا�إن�أسلوب�استالم�املنحة�ال�يؤثر��� .3

  .املعا��ة�املحاس�ية�ت�ون�واحدة�سواء�تم�استالم�املنحة�نقدا�أو�كتخفيض�الل��ام�نحو�ا���ومة�
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�امل�شأة� .4 �بأن �معقولة �تأكيدات �توافرت �إذا �ح�ومية ��عت���منحة �ح�ومي �قرض �قيمة �عن �التنازل إن

  .ددة�للتنازل�عن�القرضسوف�تل��م�بالشروط�املح

عند��ع��اف�باملنحة�ا���ومية�فإن�أي�مطلو�ات�محتملة�أو�موجودات�محتملة��عا���حسب�املعيار� .5

  املحاس���الدو���السا�ع�والثالثون،�املخصصات،�املطلو�ات�املحتملة�واملوجودات�املحتملة��

�الف��ات .6 �خالل �كإيراد �منتظمة �بصورة �ا���ومية �باملنح ��ع��اف �النفقات��يجب �مع �ملقابل��ا الالزمة

 .و�جب�أال�تضاف�مباشرة�إ���حقوق�املسا�م�ن. املتعلقة���ا�ال���يقصد��عو�ض�ا

IV. املعا��ة�املحاس�ية�للمنح�ا��كومية  

حيث�يتم����يل��طر�قة�رأس�املال: يمكن�أن�ت�ون�املعا��ة�املحاس�ية�للمنح�ا���ومية�بطر�قت�ن�

حيث�يتم����يل�املنحة�مباشرة��ضمن��يرادات��وطر�قة��يراداملنحة�مباشرة���قوق�املسا�م�ن،�

  .خالل�ف��ة�زمنية�واحدة�أو�أك��

  :يدعم�مؤ�دو�طر�قة�رأس�املال�آرا��م�بما�ي�� .1

�من�  .أ  �بدال �امل��انية ��� ��ساس ��ذا �ع�� �معا����ا �و�جب �تمو�ل �وسيلة �ا���ومية �املنح تمثل

و�ما�أن��سديد�تلك�املنح�غ���متوقعة�. ت�ال���تمول�اتمر�ر�ا����قائمة�الدخل�ملقابلة�بنود�النفقا

  .فيجب�إضاف��ا�مباشرة���قوق�املسا�م�ن�

�وإنما�  .ب  �تك�سب، �لم �أل��ا �نظرا �الدخل �قائمة ��� �ا���ومية �باملنح ��ع��اف �غ���املناسب �من إنھ

  .تمثل�حافزا�مقدما�من�ا���ومة�دون�أن�تتكبد�امل�شأة�مصروفات�ل��صول�عل��ا

  :املؤ�دة�لطر�قة��يراد�ف���أما�ا������ .2

بما�أن�املنح�ا���ومية�تمثل�موردا��ستلم�ا�امل�شأة�من�غ���املسا�م�ن�فيجب�أال�تضاف���قوق�  .أ 

  .املسا�م�ن�بل�يجب��ع��اف���ا����قائمة�الدخل����الف��ات�املناسبة

�ل��ام��شروط�ا�و�نادرا�ما�ت�ون�املنح�ا���ومية�مجانية،�لذلك�فإن�امل�شأة�تك�س��ا�من�خالل�  .ب 

ولذا�يجب��ع��اف���ا�كإيراد�ملقابلة�النفقات�املتعلقة���ا،�وال���. مقابلة�املطلو�ات�امل��تبة�عل��ا

  ��دف�املنحة�للتعو�ض�ع��ا�،�و

�املنح�  .ج  �معا��ة �املنطق �من �فإنھ ،� �الدخل �من �تقتطع �شا���ا �وما �الدخل �ع�� �الضرائب �أن بما

  .لسياسات�املالية����قائمة�الدخل�ا���ومية�ال����عت���امتدادا�ل
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V. املنح�ا��كومية�غ���املالية�  

�ش�ل�تحو�ل�أصل�غ���ما���مثل��را����أو�مصادر�أخرى�لالستخدام�من� قد�تأخذ�املنح�ا���ومية

ومن�املعتاد�����ذه��حوال�تقييم��صل�غ���املا���بالقيمة�العادلة�ومعا����ا�محاس�يا�. قبل�امل�شأة

واملعا��ة�البديلة�ال���ت�بع�����عض��حيان�������يل��ل�. واملنحة�بالقيمة�العادلةل�ل�من��صل�

  .من��صل�واملنحة�بالقيمة��سمية

  عرض�املنح�املتعلقة�باملوجودات� .1

يجب�أن��عرض�املنح�ا���ومية�ا��اصة�باملوجودات،�و�شمل�ذلك�املنح�غ���املالية�املقدرة��بالقيمة�  .أ 

  .ة�إما�كإيراد�مؤجل�أو�طرح�املنحة�للوصول�إ���القيمة�الدف��ية�لألصل�العادلة،����امل��اني

�  .ب  �بموجودات �املتعلقة �املنح �م��ا(�عرض �املناسبة �بديلت�ن�) أو��جزاء �بطر�قت�ن �املالية �البيانات ��

  .مقبولت�ن�

�معقول� - �أساس �ع�� �كدخل �بھ ��ع��اف �يتم �مؤجال �دخال ��عت���املنحة ��و�� �الطر�قة بمقت���

  .ومنتظم�خالل�العمر��نتا���لألصل�

. و�مقت����الطر�قة��خرى�يتم�طرح�املنحة�من�قيمة���صل�للتوصل�إ���القيمة�الدف��ية�لألصل -

و�ع��ف�باملنحة�كدخل�خالل�العمر��نتا���لألصل�القابل�لالس��الك�عن�طر�ق�تخفيض�مصار�ف�

  .�س��الك�

�واستالم  .ج  �املوجودات �شراء �عن �ينجم �أن �للم�شأة�يمكن �نقدية �تدفقات �حركة �ا��اصة ول�ذا�. املنح

�بنود� ��� �ا��ر�ات �تلك �عن �يف�� �فإنھ �املوجودات ��� �يظ�ر��س�ثمار��جما�� �أن �أجل �ومن الس�ب

�ال� �أم ���ا �ا��اصة �املوجودات �من �املنحة �طرح �تم �سواء �وذلك �النقدية �التدفقات �قائمة ��� منفصلة

  .عند�العرض����امل��انية�

  املتعلقة�بالدخل�عرض�املنح� .2

�أو�  .أ  �منفصل، ��ش�ل �الدخل �قائمة ��� �دائن �كحساب �بالدخل �املتعلقة �املنح ��عرض ��حيان ��عض ��

  .كبديل�لذلك�يتم�طرح�ا�عند�إظ�ار�املصار�ف�املتعلقة���ا. تحت�بند�عام�مثل�إيرادات�أخرى 
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ة�ب�ن�بنود�الدخل�أنھ�ل�س�من�املناسب�إجراء�مقاص) طر�قة�رأس�املال(يرى�مؤ�دو�الطر�قة��و���  .ب 

. واملصار�ف،�وأن�فصل�املنحة�عن�املصار�ف�يمكن�من�املقارنة�مع�املصار�ف�ال���لم�تتأثر�باملنحة

و�ؤ�د�اتباع�الطر�قة�الثانية�أن�املنحة����امل�س�ب����تحمل�امل�شأة�للمصروف،�وأن�عرض�املصروف�

  .بدون�تخفيضھ�بقيمة�املنحة�قد�ي�ون�مضلال

�  .ج  �الطر�قت�ن ��لتا �بالدخل�عد �املتعلقة �املنح �لعرض �من�. مقبولت�ن �ضرور�ا �املنح �عن ��فصاح و��ون

أجل�تحقيق�الف�م�املناسب�للبيانات�املالية،�و��ون�عادة�من�املالئم�أن�يتم��فصاح�عن�تأث���املنح�

  .ع���أي�بند�من��يرادات�واملصروفات�

VI. سديد�املنح�ا��كومية��  

�تص �ال�� �ا���ومية �املنح �معا��ة �يجب �محاس�ية �لتقديرات �كتعديل �مس��دة املعيار�املحاس���(بح

الدو���الثامن�وا��اص�بصا���الر�ح�أو�ا��سارة�للف��ة،�و�خطاء��ساسية�والتغ��ات����السياسات�

�من�) املحاس�ية ��من�املنحة�من�الرصيد�الدائن�غ���املس��لك و�جب�أن�تطرح�القيمة�ال���يتم�رد�ا

�املنحة �. تلك �زادت �يوجد��و�إذا � �لم �أو�إذا �املؤجل، �الدائن �الرصيد �عن �رد�ا �يتم �ال�� �املنحة قيمة

أما�بال�سبة�لسداد��منحة�متعلقة�بأصل�فإ��ا�. رصيد��دائن�فتعت���القيمة�املسددة�فورا��كمصروف

يجب�. ���ل�عن�طر�ق�ز�ادة�القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�بتخفيض�الرصيد�املؤجل�بالقيمة�املسددة

الفور�باالس��الك�املجمع��ضا���الذي��ان�يمكن��ع��اف�بھ�ح���تار�خھ�كمصروف�����ع��اف�ع���

  .حالة�لم��عط�املنحة

VII. املساعدات�ا��كومية  

�إم�ان� .1 �عدم ��س�ب �ا���ومية �املساعدات �أش�ال ��عض � �ا���ومية �املنح ��عر�ف �ضمن �يدخل ال

�مع�ا���ومة�ال���ال  �يمكن�تمي���ا�عن�العمليات�تحديد�قيمة�ل�ا��ش�ل�معقول،�وكذلك�املعامالت

  .التجار�ة�العادية�للم�شأة�

�الفنية� .2 ��س�شارات ��� �معقول ��ش�ل �ل�ا �قيمة �تحديد �يمكن �ال �ال�� �املساعدات �ع�� ��مثلة من

وكمثال�ع���املساعدات�ال���ال�يمكن�تمي���ا�عن�العمليات�. وال�سو�قية�املجانية�وتقديم�الضمانات

قد�ال�. ��سياسة�الشراء�ا���ومية�املسؤولة�عن�جزء�من�مبيعات�امل�شأةالتجار�ة�العادية�للم�شأة��

�املساعدة� �عن �التجار�ة � ���شطة �لفصل �محاولة �أية �ولكن ��ساؤل �موضع �املنفعة �وجود ت�ون

  .ا���ومية�يمكن�أن�ت�ون�اعتباطية



  التمو�لية العمليات  ...............................................................................:..............................السادس الفصل

 

122 
 

ر�ا�ح���ال�إن�أ�مية�املنفعة�����مثلة�أعاله�يجعل��فصاح�عن�طبيعة�ومدى�وف��ة�املساعدة�ضرو  .3

  .ت�ون�البيانات�املالية�مضللة

تمثل�القروض�بدون�فوائد�أو�بمعدل�فائدة�منخفض�شكال�من�أش�ال�املساعدات�ا���ومية�ولكن�ال� .4

   .يمكن�تقدير�املنفعة�من�خالل�الفائدة�املح�سبة�ل�ا

للنقل�العام،�ال��شمل�املساعدات�ا���ومية�����ذا�املعيار�توف���الب�ية��ساسية،�عن�طر�ق�التطو�ر� .5

�مستمرة� �بصفة �املتاحة �املياه �وشبكة �الري، �مثل �املحسنة �وتوف���ال�س�يالت ��تصاالت، وشبكة

  .��دمة��افة�املواطن�ن

VIII. فصاح��  

  :يجب��فصاح�عن���مور�التالية�

�البيانات� .1 ��� �املتبعة �العرض �طرق �ذلك �و�شمل �ا���ومية �للمنح �املتبعة �املحاس�ية السياسة

  املالية�؛

عة�ومدى�املنح�ا���ومية�املع��ف���ا����البيانات�املالية،�و�شارة�إ����ش�ال��خرى��من�طبي .2

  املساعدات�ا���ومية�ال���انتفعت�م��ا�امل�شأة�مباشرة�؛

  .الشروط�غ���املحققة��و�حتماالت�املتصلة�باملساعدات�ا���ومية�ال���تم��ع��اف���ا .3
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  لثالث�و�العشرون�ت�اليف��ق��اض�املعيار�املحاس���الدو���ا:ثانيا�

I. دف�املعيار�  

��دف��ذا�املعيار�إ���وصف�املعا��ة�املحاس�ية�لت�اليف��ق��اض،�و�تطلب�املعيار�عموما�اعتبار�ت�اليف��

�ق��اض�مصروفات،�ولكن��سمح�املعيار،�كمعا��ة�بديلة،�برسملة�ت�اليف��ق��اض�ال���يمكن�أن�ت�سب�

  .مباشرة�المتالك�أو�إ�شاء�أو�تص�يع�أصل�مؤ�ل�للرسملة

II. نطاق�املعيار  

  .يجب�تطبيق��ذا�املعيار�للمحاسبة�عن�ت�اليف��ق��اض .1

�رأس�� .2 �أس�م �ذلك �و�شمل �املسا�م�ن ���قوق �أو�الضمنية �الفعلية �املعيار�الت�اليف ��ذا ال�ي�ناول

  .املال�املمتازة�غ���املبو�ة�كمطلو�ات

III. عر�ف�املصط��ات��  

  .املصط��ات�التالية�استخدمت����املعيار�باملعا�ي�املحددة

1. �� �باق��اض��:  ق��اضت�اليف �يتعلق �فيما �امل�شأة �تتحمل�ا �ال�� �الت�اليف �من �وغ���ا �الفائدة ��

  .�موال

  .�و�أصل��يتطلب�بالضرورة�ف��ة�طو�لة��العداده��لالستخدام�املعد�لھ�أو���لبيعھ: أصل�مؤ�ل .2

  :يمكن�أن��شمل�ت�اليف��ق��اض .3

  .لطو�ل��جلالفوائد�ع���ال��ب�ع���املكشوف�وع����ق��اض�القص���وا  .أ 

  .إطفاء�ا��صم�والعالوات�املتعلقة�باالق��اض�  .ب 

  .إطفاء�أو�تخفيض�الت�اليف��ضافية�املتعلقة�ب��ت�بات��ق��اض�  .ج 

�عشر��  .د  �السا�ع �املعيار�املحاس�� �حسب �بھ �واملع��ف �بالتأج���التمو��� �املتصلة �التمو�ل نفقات

  .وا��اص�باملحاسبة�عن�عقود��يجار
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�الناشئ�  .ه  �العملة �لنفقات�فروق ��عت����عديالت �ال�� �ا��دود ��� ��جن�ية �العملة �اق��اض �من ة

  . الفائدة

IV. ت�اليف��ق��اض  

�املفضلة .1 �و�فصاح�: املعا��ة ��قراض �ت�اليف � �ومعا��ة ��ع��اف �يمكن �املفضلة �املعا��ة وفق

  ع��ا��كما�ي���

  :�ع��اف�بت�اليف��ق��اض�ومعاج��ا  .أ 

  .كمصروف����الف��ة�ال���حدثت���ا�يجب��ع��اف�بت�اليف��ق��اض -

حسب�املعا��ة�املفضلة��ع��ف�بت�اليف��ق��اض�كمصروف����الف��ة�ال���حدثت���ا��غض�النظر� -

  .عن�كيفية�استعمال�القروض

�ت�اليف�� :�فصاح  .ب  ��شأن �املطبقة �املحاس�ية �السياسة �عن �املالية �البيانات �تف�� �أن يجب

 .�ق��اض

���ا� .2 �مسموح �بديلة �ت�اليف��:معا��ة � �ومعا��ة ��ع��اف �يمكن � �املسموح �البديلة �املعا��ة وفق

  �قراض�و�فصاح�ع��ا��كما�ي���

  �ع��اف�بت�اليف��ق��اض�  .أ 

يجب��ع��اف�بت�اليف��ق��اض�كمصروف����الف��ة�ال���حدثت�ف��ا،�باست�ناء�تلك�ال���يمكن� -

  .رسمل��ا

�مباشرة - �ت�سب �أن �يمكن �ال�� ��ق��اض �ترسمل��ت�اليف �مؤ�ل �أصل �أو�تص�يع �وإ�شاء المتالك

و�جب�تحديد�قيمة�ت�اليف��ق��اض�املؤ�لة�للرسملة�طبقا�ملا�جاء�. كجزء�من�ت�لفة�ذلك��صل

  .��ذا�املعيار

بموجب�املعا��ة�البديلة�املسموح���ا�فان�ت�اليف��ق��اض�ال���ت�سب�مباشرة�المتالك�أو�إ�شاء� -

ذلك��صل�يتم�رسملة�ت�اليف��ق��اض�كجزء�من�ت�لفة���صل�أو�تص�يع�أصل�تدخل����ت�لفة�

حينما�يحتمل�أن�تحقق�امل�شأة�منافع�مستقبلية�وأن�الت�لفة�يمكن�قياس�ا��ش�ل�موثوق�بھ�ب�نما�

 .�عت���ت�اليف��ق��اض��خرى�كنفقات����الف��ة�ال���حدثت�ف��ا
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V. فصاح��  

  :يجب�أن�تف���البيانات�املالية�عن

  .املحاس�ية�املطبقة�لت�اليف��ق��اض�السياسة� .1

 .قيمة�ت�اليف��ق��اض�املرسملة�خالل�الف��ة .2

 .معدل�الرسملة�املستخدم�لتحديد�مقدار�ت�اليف��ق��اض�املؤ�لة�لرسملة .3
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  :تم�يد�

���كث���من��حيان�ت�ون�املعلومات�ال���تتضم��ا��القوائم�املالية�غ����افية���عل��ذه�القوائم�مفيدة�وغ���

ونظرا�للظروف�ال���تمر���ا�امل�شآت�ت�ون��نالك��معلومات�جو�ر�ة�يمكن�أن��ستفيد�. مضللة�للمستخدم

  .م��ا�املستخدم����اتخاذ�القرار

ي�ناول��ذا�الفصل��مختلف�التقار�ر�املتخصصة�ال���تقوم�بإعداد�ا�امل�شآت��وال���وانطالقا�مما�سبق�

تضمن��ا�املعاي���املحاس�ية�الدولية�وال����من�شا��ا�تحس�ن�قدرة�املس�ثمر�ن�و�الدائن�ن�وا���ات��خرى�

  .اع���إدراك�قدرة�امل�شأة�ع���تحقيق��ر�اح�التدفقات�النقدية�ومركز�ا�املالية�وسيول��

  املعيار�املحاس���الدو���العاشر��حداث�الالحقة��عد�ف��ة�التقر�ر: أوال

I. و�وصف: �دف�ملعيار�املحاس���الدو����حداث�الالحقة��عد�ف��ة�التقر�ر�:  

  م���يجب�ع���امل�شأة��عديل�البيانات�املالية�لألحداث�الالحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية�و، -

- � �ع�� �يجب �ال�� �و��فصاحات �املصدرة �املالية �البيانات �ع�� �املصادقة �تار�خ �عن �إعطاء�ا امل�شأة

 .عن��حداث��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية

�دلت� - �إذا ��ستمرار�ة، �مبدأ �ع�� �املالية �بيانا��ا �إعداد �عدم �امل�شأة �من �املعيار�أيضا ��ذا يتطلب

  .ة�غ���مالئم�حداث��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية�ع���أن�مبدأ��ستمرار�

أحداث�الحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية�(أحداث�الحقة�عن�أمور��شأت��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية� -

  ).غ���موجبة�للتعديل

تختلف��جراءات�املتبعة����املصادقة�ع���إصدار�البيانات�املالية�بناء�ع���ال�ي�لية��دار�ة�للم�شأة،�

 .���اتبعت����إعداد�و�إتمام�البيانات�املاليةاملتطلبات�القانونية،�و�الطرق�ال

����عض�ا��االت��عت���امل�شأة�مسؤولة�عن�تقديم�بيانا��ا�املالية�للمسا�م�ن�ألغراض�اعتماد�ا،�و�ذلك�

و����ذه�ا��الة�ي�ون�تار�خ�البيانات�املالية�املصادق�عل��ا�لإلصدار��و�تار�خ�. �عد�إصدار�البيانات�املالية

 .و�ل�س�تار�خ�اعتماد�ا�من��قبل�املسا�م�ن��صدار��سا���
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II. ي�ون��ع��اف�والقياس�لنوع�ن�من��حداث�الالحقة��ما�: �ع��اف�و�القياس�:  

  �حداث�الالحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية�املوجبة�للتعديل  .أ 

لتار�خ�امل��انية�العمومية�يجب�ع���امل�شأة��عديل�املبالغ�املقرة����البيانات�املالية�لتعكس��حداث�الالحقة�

،فيما�ي���أمثلة�ع���أحداث�الحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية�توجب�التعديل�و�ال���تتطلب�.املوجبة�للتعديل

  .من�امل�شأة��عديل�املبالغ�املقرة����البيانات�املالية�أو�إقرار�بنود�لم�تكن�مقرة�من�قبل

يصادق�بأن�امل�شأة�عل��ا�ال��ام�أو�ديون�بتار�خ�امل��انية��قرار�من�املحكمة��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية -

�من� �بدال �و�ذلك �مخصص �أو�إ�شاء �أصال �املوجود �املخصص ��عديل �امل�شأة �يتطلب �مما العمومية

  .�فصاح�ع��ا����البيانات��ال��امات�محتملة�فقط

جودات�لالنخفاض�أو�أن�استالم�معلومات��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية��ش���إ����عرض�مبلغ�أحد�املو  -

املبلغ�املع��ف�بھ�كمخصص�خسائر�النخفاض�مبلغ��صل�يتطلب�التعديل�بتار�خ�امل��انية�العمومية،�

 : فع���س�يل�املثال

إفالس�أحد�العمالء��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية�يؤكد�وجود�خسارة�بتار�خ�امل��انية�العمومية����الذمم� -

 .�عديل�مبلغ�الذمم�املدينةاملدينة�و�يتوجب�ع���املؤسسة�

�بتار�خ� - �التحصيلية �القيمة �صا�� �دليال�ع�� ��عطي �أن �ممكن �العمومية �امل��انية �تار�خ ��عد �بضا�ع بيع

 .امل��انية�العمومية

  .ت�لفة�شراء�أصول�أو�العائد�من�بيع�أصول�قبل�تار�خ�امل��انية�العمومية�-�عد�تار�خ�امل��انية��-تحديد -

�امل�-التحديد - �تار�خ �العمومية�عد �أو�عالوات�-��انية ��ر�اح �مشاركة �ال��ام�,  ملبلغ �امل�شأة �ع�� ��ان إذا

قانو�ي�أو�ال��ام�حقيقي�حا���بتار�خ�امل��انية�العمومية�يجعل�مثل�تلك�الدفعات�كن�يجة�ألحداث�قبل�

 ).منافع�املوظف�ن�19انظر�املعيار�رقم�(�ذا�التار�خ�

 .الية��انت�غ�����يحةاك�شاف�غش�أو�خطأ�يظ�ر�أن�البيانات�امل -

�  .ب  �للتعديل �غ���املوجبة �العمومية �امل��انية �لتار�خ �الالحقة يتوجب�ع���امل�شأة�أن�ال��عدل�:�حداث

�غ���املوجبة� �العمومية �امل��انية �لتار�خ �الالحقة ��حداث �لتعكس �املالية �البيانات �ف��ا �أقرت مبالغ

 ية�العمومية�غ���املوجبة�للتعديل���مثال�ع����حداث�الالحقة�لتار�خ�امل��انو. للتعديل
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�البيانات� - �ع�� �املصادقة �و�تار�خ �العمومية �امل��انية �تار�خ �ب�ن �لالس�ثمارات �السوقية �القيمة انخفاض

�لالصدار �امل��انية�. املالية ��س�ثمار�بتار�خ �ظروف �إ�� �عادة �السوقية �القيمة ��� ��نخفاض فال��عود

و�لذلك�ال�تقوم�امل�شأة�بتعديل�مبلغ��س�ثمارات�. ��ة�التاليةالعمومية�بل��عكس�ظروفا��شأت����الف

و�ش�ل�مشابھ�ال�تقوم�امل�شأة�بتحديث�مبالغ��س�ثمارات�املف���ع��ا�بتار�خ�. املقر����البيانات�املالية

 امل��انية�العمومية�مع�أن�امل�شأة�قد�تحتاج�إ���إعطاء�إفصاح�إضا��

��انت��ر�: �ر�اح�املوزعة�� - ،�32كما��و�معرف����املعيار�رقم�(اح�املوزعة���ام���أدوات�امللكية�إذا

وع���امل�شأة�أال�. مق��حة�أو�معلن�ع��ا��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية) �فصاح�والعرض: �دوات�املالية

الدو���مع�العلم�ان�املعيار�املحاس���.�عت����ذه��ر�اح�املوزعة�كمطلو�ات����تار�خ�امل��انية�العمومية

�مبلغ��ر�اح�املوزعة�ال���اق��حت�أو�" عرض�البيانات�املالية"�ول� �من�امل�شأة��فصاح�عن يتطلب

�املالية �البيانات �إصدار� �ع�� �املصادقة �قبل �ولكن � �العمومية �امل��انية �تار�خ ��عد �ع��ا املعيار�.أعلن

  املحاس���الدو����ول��سمح�للم�شأة��عملية��فصاح��ذه�إما

 لب�امل��انية�العمومية�كبند�مستقل����حقوق�امللكية،�أو����ص  

 إيضاحات�البيانات�املالية���.  

1. � ��دارة��:�ستمرار�ة �قررت �حالة ��� ��ستمرار�ة �مبدأ �أساس �ع�� �املالية �أال�تج�ز�بيانا��ا �امل�شأة ع��

لتجار�ة،�أو�ل�س�ل�ا�بديل��عد�تار�خ�امل��انية��العمومية،�أ��ا�تنوي�تصفية�امل�شأة�أو�إيقاف�العمليات�ا

فع���س�يل�املثال��التد�ور����نتائج��عمال�واملركز�املا����عد�تار�خ�امل��انية� .واق���إال�أن�تفعل��ذا

العمومية�يمكن�أن��ش���ل��اجة�إ���اعتبار�فيما�إذا��انت���ستمرار�ة�مناسبة،�إذا��انت��ستمرار�ة�

�،
ً
حيث�يتطلب��ذا�املعيار��غي���جو�ري�����ساس�املحاس���ول�س�ل�ست�مناسبة�سي�ون��ثر�كب��ا

مع�العلم�ان�املعيار�املحاس���الدو����ول� .�عديل�للمبالغ�املقرة�حسب�املبادئ�واملوجودات�املحاس�ية

 : يتطلب��عض��فصاحات�إذا" عرض�البيانات�املالية�" 

��ستمرار�ة، �أساس �ع�� �معدة �املالية �البيانات �تكن �يتعلق��لم �شك �أو�لد��ا �مدركة ��دارة ��انت أو�إذا

�حداث�أو�ا��االت�ال���تتطلب�. بأحداث�أو�حاالت�يمكن�أن��س�ب�ر�ب�ع���قدرة�امل�شأة�ع����ستمرار

  .إفصاح�ممكن�أن�تظ�ر��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية
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III. فصاح��.  

املصادقة�ع���إصدار�البيانات�املالية�ومن�ع���امل�شأة��فصاح�عن�تار�خ��: تار�خ�املصادقة�لإلصدار� .1

إذا��ان�مال�ي�امل�شأة�أو�غ���م�لد��م�القدرة�ع����عديل�البيانات�املالية��عد�. أعطى�صالحية�املصادقة

،حيث�ان�من�الضروري�للمستخدم�ن�معرفة�م���.إصدار�ا�ع���امل�شأة���فصاح�عن��ذه�ا��قيقة

  .لية�ألن�البيانات�املالية�ال��عكس��حداث��عد��ذا�التار�ختم�املصادقة�ع���إصدار�البيانات�املا

���حال�استالم�امل�شأة��عد�تار�خ�امل��انية�: تحديث��فصاح�عن�الظروف����تار�خ�امل��انية�العمومية .2

����تار�خ�امل��انية�العمومية،�ع���امل�شأة�تحديث��فصاح�املتعلق�
ً
معلومات�عن�ظروف�وجدت�أصال

����عض�ا��االت�تحتاج�امل�شأة�إ���تحديث��فصاح����. ��ضوء�املعلومات�ا��ديثة��ذه�الظروف��

�ل�ذه� �يكن �لم �و�إن �ح�� �العمومية، �امل��انية �تار�خ ��عد �املستلمة �املعلومات �ليعكس �املالية بيانا��ا

�املالية �بيانا��ا ��� �امل�شأة �أقر��ا �ال�� � �املبالغ �تأث���ع�� �ا��ا. املعلومات �ذلك، �ع�� �لتحديث�مثال جة

�بتار�خ�
ً
�فصاح��و�عندما�يتوفر�الدليل��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية�عن�ال��ام�محتمل�واملوجود�أصال

�العمومية �املعيار�. امل��انية �ينص �كما �بمخصص ��ع��اف �املمكن �من ��ان �إذا �العتبار�فيما � باإلضافة

� �و�الثالثون �السا�ع �الدو�� �امل"املحاس�� �املطلو�ات �املحتملةاملخصصات، �املوجودات �وع���"حتملة، ،

 .امل�شأة�تحديث��فصاح�عن�املطلو�ات�املحتملة����ضوء�ذلك�الدليل

�لتار�خ� �الالحقة ��حداث �ت�ون �عندما �للتعديل �غ���املوجبة �العمومية �امل��انية �لتار�خ �الالحقة �حداث

�غ���موجبة�للتعديل�ولك��ا�ذات�أ�مية�لدرجة�أن� �يمكن�أن�يؤثر�امل��انية�العمومية عدم��فصاح�ع��ا

ع���مقدرة�املستخدم�للبيانات�املالية�ألخذ�القرارات�وعمل�التقييمات��املناسبة،�ع���امل�شأة��فصاح�

  :عن�املعلومات�التالية�ل�ل�فئة��امة�من��حداث�غ���املوجبة�للتعديل

 طبيعة�ا��دث�.  

 ذا�التقديرتقدير�ألثر�ا�املا���أو�بيان��عدم�إم�انية�عمل�مثل��. 

و�فيما�ي���أمثلة�ع����حداث�الالحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية�غ���املوجبة�للتعديل�وال���قد�ت�ون�ذات�

�عمل� �ع�� �املالية �للبيانات �املستخدم �مقدرة �يؤثر�ع�� �أن �يمكن �ع��ا ��فصاح �عدم �أن �لدرجة أ�مية

  :التقييمات�وأخذ�القرارات��املناسبة
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 املعيار�الثا�ي�و�العشرون،�اندماج�(رئ�سية�الحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية�عملية�اندماج�أعمال�

  .أو�التخلص�من�شركة�تا�عة�رئ�سية) �عمال�يحتاج�إفصاح�محدد����مثل��ذه�ا��االت

 عالن�عن�خطة�إليقاف�عملية�التخلص�من�أصل�أو��سديد�ال��امات�متعلقة��عملية�متوقفة�أو��

�ملز  �اتفاقيات ��� �الدخول �املطلو�ات ��ذه ��سديد �أو �املوجودات � ��ذه �مثل �لبيع أنظر�(مة

 ") .العمليات�املتوقفة"املعيارا��امس�و�الثالثون�

 عملية�شراء�أو�بيع�رئ�سية�لألصول�أو�مصادرة�ألصول�رئ�سية�من�قبل�ا���ومة. 

 دمار�مصنع�إنتاج�رئ�����ن�يجة�حر�ق��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية. 

 الت� �بدء �أو ��عالن ��ي�لية �إعادة ���طة �(نفيذ �الثالثون �و �السا�ع �املعيار املخصصات،�"أنظر

 ") املطلو�ات�املحتملة،�املوجودات�املحتملة

 حدوث�أو�احتمال�حدوث�حر�ات�ع����س�م�العادية��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية،�املعيار�الثالث�

� �"و�الثالثون �الس�م �ملث"  ر�حية �وصف �عن �لإلفصاح �امل�شأة �غ���تلك����ع �الصفقات ��ذه ل

  .املتعلقة�بقضايا�الرسملة�وتجزئة��س�م

 التغ��ات�الكب��ة�وغ���العادية����أسعار�املوجودات�أو����أسعار�صرف�العمالت��جن�ية��عد�تار�خ�

  .امل��انية�العمومية

 مومية،�وال���التغ������ال�سب�الضر��ية�أو�قوان�ن��الضر�بة�املعلنة�واملسنة��عد�تار�خ�امل��انية�الع

� �واملؤجلة �ا��الية �الضر��ية �واملطلو�ات �املوجودات �ع�� �وا�� �تأث�� �الثا�ي�( ل�ا �املعيار أنظر

 ").ضر�بة�الدخل"عشر

 الدخول�بال��امات�أو�مطلو�ات�محتملة��امة،�مثل�إصدار�ضمانات�رئ�سية،�و 

 البدء�بمقاضاة�ن�يجة�أحداث�الحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية     .  
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�املعيار�املحاس���الدو���التاسع�و�العشرون�التقر�ر�املا�������قتصاديات�ذات�معدل�الت��م:ثانيا�

  ا��امح

I. النطاق�  

�ألي� .1 �املوحدة �املالية �البيانات �ذلك ��� �بما ��ساسية �املالية �البيانات �املعيار�ع�� ��ذا �تطبيق يجب

  .م�شأة�تقدم�تقار�ر�ا��عملة�اقتصاد��ذو�معدل�ت��م�مرتفع

إن�التقر�ر�عن�نتائج�العمليات�واملراكز�املالية����اقتصاد�ذو�معدل�ت��م�مرتفع�بالعملة�املحلية� .2

�مبالغ� �مقارنة �يجعل �بمعدل �الشرائية �قوتھ �يفقد �فالنقد �أمر�غ���مفيد، �اح�ساب �إعادة و�دون

 العمليات�و�حداث��خرى�ال���تجري����أوقات�مختلفة�ح������نفس�الف��ة�املحاس�ية�مضل
ً
  . ال

�م���يصبح�إعادة�إصدار� .3 �لتعر�ف�الت��م�املرتفع،�إن�تحديد
ً
�مطلقا

ً
�املعيار�معدال ال�يحدد��ذا

�ال����� �لالج��اد �خاضعة �مسألة
ً
�ضرور�ا

ً
�أمرا �املعيار ��ذا �بموجب �املالية يت���. البيانات

ال�الت��م�املرتفع�بناء�ع���خصائص�الظروف��قتصادية�للبلد�ولكن��شمل�ع���س�يل�املثال�

  : ا��صر�ع���ما�ي��

�و�تم�  .أ 
ً
��س�يا �مستقرة �أو��عملھ �غ���نقدية �بأصول �ب��وا��م ��حتفاظ �الناس �عامة يفضل

�ل��فاظ�ع���القوة�الشرائية�ل�ا
ً
  . اس�ثمار�مبالغ�العملة�املحلية�حاال

�مستقرة�  .ب  �أجن�ية ��عملة �بل �املحلية �بالعملة �املحددة �النقدية �باملبالغ �الناس �عامة ال���تم

 
ً
  . و�مكن�أن�تحدد��سعار�بتلك�العملة��س�يا

يتم�تحديد�املبيعات�واملش��يات�ع���ا��ساب�بأسعار�تأخذ����ا��ساب�ا��سارة�املتوقعة�  .ج 

  للقوة�الشرائية�خالل�ف��ة��ئتمان�ح���ولو��انت�املدة�قص��ة،�

  يتم�ر�ط�معدالت�الفائدة�و�جور�و�سعار�بمؤشر�أسعار،�  .د 

 %.100ثة�سنوات�يقارب�أو�يز�د�ع��معدل�الت��م�امل��اكم�لثال  .ه 
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II. عديل�البيانات�املالية��  

يجب�التعب���عن�البيانات�املالية�للم�شأة�ال���تضع�تقار�ر�ا��عملة��قتصاد�ذو�معدل�الت��م� .1

�ع���أساس�الت�لفة�التار�خية�أو�الت�لفة�ا��ار�ة،�بوحدة�قياس�جار�ة� املرتفع�سواء��انت�معدة

�السابقة �للف��ة � �املقارنة ��رقام � �التعب���عن �يجب �كذلك � �العمومية، �امل��انية املطلو�ة��بتار�خ

�املالية،� �البيانات ��� �ع��ا ��فصاح �الواجب �املعلومات �ا��امس، �الدو�� �املعيار�املحاس�� بموجب

  . وأي�معلومات�بخصوص�الف��ات�السابقة�بوحدة�قياس�جار�ة�بتار�خ�امل��انية�العمومية

ح�ع��ا�يجب�شمول�املكسب�أو�ا��سارة�الناجمة�عن�صا���املركز�النقدي����صا���الدخل�و�فصا .2

  .�ش�ل�منفصل

�التقدير� .3 �تتطلب �كما �محددة �إجراءات �املعيار�تطبيق ��ذا �بموجب �املالية �البيانات ��عديل تتطلب

�من�دقة�. ال����� �من�ف��ة�ألخرى�أك���أ�مية �والتقديرات ��ذه��جراءات إن�الثبات����تطبيق

  . املبالغ�الناتجة�الظا�رة����البيانات�املالية�املعاد�صياغ��ا

III. البيانات�املالية�املعدة�ع���أساس�الت�لفة�التار�خية 

  امل��انية�العمومية�� .1

�امل��انية�  .أ  �بتار�خ �جار�ة �قياس �وحدة �بموجب �غ���املع���ع��ا �العمومية �امل��انية �مبالغ �بيان �عاد

  . باستخدام�مؤشر�أسعار�عام

�ج  .ب  �نقدية �بوحدة �مع���ع��ا
ً
�أصال �أل��ا �النقدية �البنود �بيان �إعادة �يتم �امل��انية�ال �بتار�خ ار�ة

 
ً
  . العمومية،�فالبنود�النقدية�أموال�محتفظ���ا�أو�بنود�س�تم�استالم�ا�أو�دفع�ا�نقدا

�عض�البنود�غ���النقدية�ت�ون�م��لة�بمبالغ�جار�ة�بتار�خ�امل��انية�العمومية�مثل�صا���القيمة�.   .ج 

ل�واملطلو�ات�غ���النقدية��خرى�املتحققة�أو�القيمة�السوقية�لذلك�ال��عاد�بيا��ا،�أما��افة��صو 

  . فيعاد�بيا��ا

�يتم�  .د  �قد �فإنھ �و�التا�� ��س��الك،
ً
�ناقصا �أو�بالت�لفة �بالت�لفة �غ���النقدية �البنود �غالبية ���ل

�بمبالغ�جار�ة�بتار�خ�تملك�ا ��س��الك�املعاد�بيا��ا�. التعب���ع��ا
ً
تتحدد�الت�لفة�أو�الت�لفة�ناقصا
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التغ������املؤشر�العام�لألسعار�ع���الت�لفة�التار�خية�ومجمع��س��الك�ل�ل�بند�بواسطة�تطبيق�

  ..  من�تار�خ�التملك�إ���تار�خ�امل��انية�العمومية

تظ�ر��عض�البنود�غ���النقدية�بمبالغ�جار�ة�بتوار�خ�غ���توار�خ�ا��ياز�أو�توار�خ�امل��انية�العمومية،�  .ه 

���مثل��ذه�. دات�ال���تم�إعادة�تقييم�ا�بتار�خ�سابقع���س�يل�املثال،�املمتل�ات�واملصا�ع�واملع

  .  ا��االت�يتم�إعادة�بيان�القيم�امل��لة�من�تار�خ�إعادة�التقييم

�ظا�رة�  .و  �أعباء �تتكبد �أن �دون �الدفع �بتأجيل �ل�ا ��سمح �ترت�بات �بموجب
ً
�أصوال �امل�شأة �تمتلك قد

�اف��اض�مبلغ�للفائدة. للفائدة
ً
�ذه��صول��عاد�بيا��ا�من�تار�خ��فإن�مثل. حيثما�ال�ي�ون�عمليا

 . الدفع�ول�س�من�تار�خ�الشراء

  قائمة�الدخل .2

�امل��انية� �بتار�خ �ا��ار�ة �القياس �بوحدة �الدخل �قائمة ��� �البنود ��افة �املعيار�التعب���عن ��ذا يتطلب

�توا. العمومية �من �مؤشر��سعار�العام �التغ����� �بتطبيق �املبالغ ��افة �بيان �إعادة �يتوجب ر�خ�وعليھ

  . القيد��ولية�لبنود�الدخل�واملصروفات����البيانات�املالية

  املكسب�أو�ا��سارة�من�صا���املركز�النقدي�� .3

���ف��ة�الت��م�تفقد�امل�شأة�قوة�شرائية�إذا��ان�لد��ا�ز�ادة�����صول�النقدية�عن�املطلو�ات�  .أ 

��صول� �عن �تز�د �نقدية �مطلو�ات �لد��ا �ي�ون �عندما �شرائية �قوة �امل�شأة �وتكسب النقدية،

��سعار �مستوى �مع �مر�وطة �واملطلو�ات ��صول �فيھ �ت�ون �ال �الذي �ا��د �إ�� يتمثل�. النقدية

كسب�أو�ا��سارة�من�صا���املركز�النقدي����الفرق�الناتج�عن�إعادة�بيان��صول�غ���النقدية�امل

�مؤشر� �مع �املر�وطة �واملطلو�ات ��صول �و�عديل �ناحية �من �الدخل �قائمة �و�ند �املالك�ن وحقوق

و�مكن�تقدير�املكسب�أو�ا��سارة�بتطبيق�التغ������مؤشر��سعار�العام�. أسعار�من�ناحية�أخرى 

  . ع���املتوسط�املر���للفرق�ب�ن��صول�النقدية�واملطلو�ات�النقدية�خالل�الف��ة
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IV. البيانات�املالية�املعدة�ع���أساس�الت�لفة�ا��ار�ة  

  امل��انية�العمومية .1

ال�يتم�إعادة�البنود�املع���ع��ا�بالت�لفة�ا��ار�ة�أل��ا�ظا�رة�بوحدة�القياس�ا��ار�ة�بتار�خ�امل��انية�

  . العمومية

  ائمة�الدخلق .2

�ا��ار�ة� �الت�لفة �بيا��ا، �إعادة �قبل �ا��ار�ة، �الت�لفة �أساس �ع�� �املعدة �الدخل �قائمة تظ�ر�عادة

�العالقة �ذات �أو��حداث �العمليات �حدوث �بالت�لفة�. بتار�خ ����ل �و�س��الك �املبيعات فت�لفة

. لنقدية�عند�حدو��اا��ار�ة�بتار�خ���ستخدام،�واملبيعات�واملصروفات��خرى����ل�بمبالغ�ا�ا

لذلك�يجب�إعادة�بيان��افة�املبالغ�بوحدة�القياس�ا��ار�ة�بتار�خ�امل��انية�العمومية�بتطبيق�مؤشر�

  .أسعار�عام

  املكسب�أو�ا��سارة�من�صا���املركز�النقدي�� .3

ولكن�قائمة�. 27�،28تتم�املحاسبة�عن�املكسب�أو�ا��سارة�من�صا���املركز�النقدي�بموجب�الفقرت�ن�

دخل�املعدة�ع���أساس�الت�لفة�ا��ار�ة�قد�تتضمن��عديالت��عكس�آثار��سعار�املتغ��ة�ع���البنود�ال

من�املعيار�املحاس���الدو���ا��امس�عشر،�املعلومات�ال����عكس�آثار��غ����16النقدية�بموجب�الفقرة�

  . ديإن�مثل��ذا�التعديل�جزء�من�املكسب�أو�ا��سارة�من�صا���املركز�النق. �سعار

V. البيانات�املالية�املوحدة  

�تقار�ر�ا� �تضع �تا�عة �م�شآت �الت��م �مرتفع �اقتصاد ��عملة �تقار�ر�ا �تضع �ال�� ��م �للم�شأة �ي�ون قد

يجب�إعادة�بيان�البيانات�املالية�ملثل��ذه�امل�شآت�التا�عة�. �عمالت�اقتصاديات�مرتفعة�الت��م�كذلك

� �شمول�ا �يجرى �أن �قبل ��عملتھ �تقار�ر�ا �تضع �الذي �للبلد �مؤشر�أسعار�عام �املالية�بتطبيق �البيانات ��

وعندما�ت�ون�امل�شأة�التا�عة�م�شأة�أجن�ية�فإنھ�يجرى�ترجمة�بيانا��ا�. املوحدة�ال���تصدر�ا�امل�شأة��م

أما�البيانات�املالية�للم�شآت�التا�عة�ال���ال�تضع�تقار�ر�ا��عمالت�. املالية�املعاد�بيا��ا�بمعدالت��قفال

�ا �فيتم �الت��م �مرتفعة �والعشرون،��قتصاديات �ا��ادي �الدو�� �املعيار�املحاس�� �بموجب �مع�ا لتعامل

  . املحاسبة�عن�آثار�التغ��ات����أسعار�صرف�العمالت��جن�ية
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وإذا�تم�توحيد�البيانات�املالية�بتوار�خ�تقار�ر�مختلفة�فإنھ�يتم�إعادة�بيان�جميع�البنود،�سواء��انت�نقدية�

  . ر�خ�البيانات�املالية�املوحدةأو�غ���نقدية�بوحدة�القياس�ا��ار�ة�بتا

VI. فصاح��  

  :����ذا�الصدد�يجب�ع���امل�شأة�القيام�باإلفصاح�التا��

�القوة� .1 ��� �للتغ��ات �بيا��ا �إعادة �تم �قد � �السابقة �للف��ات �املقابلة �و�رقام �املالية �البيانات �أن �حقيقة عن

�ب �التعب���ع��ا �يتم �لذلك �وكن�يجة �التقر�ر، �لعملة �العامة �امل��انية�الشرائية �بتار�خ �ا��ار�ة �القياس وحدة

  . العمومية

  ما�إذا��انت�البيانات�املالية�معدة�ع���أسلوب�الت�لفة�التار�خية�ا��ار�ة،�و .2

�و�ة�ومستوى�مؤشر��سعار�بتار�خ�امل��انية�العمومية�والتحرك�����ذا�املؤشر�خالل�الف��ة�ا��ار�ة�وف��ة� .3

  . التقر�ر�السابق

  )�ولية(حاس���الدو���الرا�ع�و�الثالثون�التقار�ر�املالية�املرحلية�املعيار�امل: ثالثا�

I. ال�دف  

��ع��اف� �مبادئ �و�يان �املرح�� �التقر�ر�املا�� �محتوى �من ��د�ى �ا��د �املعيار�بيان ��ذا �من �ال�دف إن

ملرحلية�املوثوق�إن�تقديم�التقار�ر�املالية�ا. والقياس����البيانات�املالية�ال�املة�أو�املختصرة�لف��ة�مرحلية

�ع��� �امل�شأة �قدرة �إدراك �ع�� ��خرى �وا���ات �و�الدائن�ن �املس�ثمر�ن �قدرة �من �يحسن �حيي��ا �و�� ��ا

  .تحقيق��ر�اح�التدفقات�النقدية�ومركز�ا�املالية�وسيول��ا

II. النطاق  

مرحلية،�وعدد�ال�يحدد��ذا�املعيار��ش�ل�إلزامي�امل�شات�ال���يجب�أن�يطلب�م��ا��شر�تقار�ر�مالية� .1

�ذلك�،�أو����أي�وقت��عد���اية�الف��ة�املرحلية،�ع���أن�ا���ومات�و�واضعو�أنظمة��وراق� مرات

املالية�وأسواق��وراق�املالية�وال�يئات�املحاس�ية�كث��ا�ما�تطلب�من�امل�شآت�ال���يتم�تداول�أوراق�ا�

الية��شر�تقار�ر�مالية�مرحلية،�،�و���ع�املالية�ا��اصة�بالدين�أو�حقوق�امللكية����سوق��وراق�امل

�ما� �ع�� �املالية ��وراق �سوق ��� �أس�م�ا �املتداولة �امل�شآت �الدولية �املعاي���املحاس�ية �مؤسسة ��نة

  :ي���

  .تقديم�تقار�ر�مالية�مرحلية�ع����قل������اية�النصف��ول�من�سن��ا�املالية  .أ 
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 .يوما�من���اية�الف��ة�املرحلية��60تز�د�عن��تقديم�تقار�ر�ا�املالية�املرحلية�خالل�ف��ة�ال   .ب 

III. ستخدم�املصط��ات�التالية�����ذا�املعيار�وفقأ�للمعا�ي�املحددة�ل�ا�:�عر�فات� :  

  .���ف��ة�تقدم�حول�ا�التقار�ر�املالية�وت�ون�أقل�من�سنة�مالية��املة:  الف��ة�املرحلية .1

إكمال�( ع���مجموعة��املة�من�البيانات�املالية��ع���تقر�را�ماليا�يحتوي�إما�: التقر�ر�املا���املرح�� .2

� �رقم �الدو�� �معيار�املحاسبة ��� ��- �1و�مب�ن �املالية �البيانات �البيانات�) عرض �من �مجموعة أو�ع��

  .لف��ة�مرحلية) كما��و�مب�ن�����ذا�املعيار(املالية�املختصرة�

IV. محتوى�التقر�ر�املا���املرح���  

عتبارات�الت�لفة،�ولتجنب�تكرار�املعلومات�ال���صدرت�ع��ا�التقار�ر�من�أجل�مص��ة�التوقيت�املناسب�وا

سابقا�قد�يطلب�من�امل�شأة�أو�قد�تختار����تقديم�معلومات�أقل����توار�خ�مرحلية�باملقارنة�مع�بيانا��ا�

ات�مالية�يحدد��ذا�املعيار�ا��د��د�ى�من�محتوى�التقر�ر�املا���املرح���ع���أنھ��شمل�بيان. املالية�السنو�ة

�من� �آلخر�مجموعة �تحديث �تقديم �املرح�� �بالتقر�ر�املا�� �و�قصد �مختارة، �تفس��ية �وإيضاحات مختصرة

�يكرر� �وال �ا��ديدة �والظروف �و�حداث ���شطة �ف�و�يركز�ع�� �لذلك �وتبعا �السنو�ة، �املالية البيانات

  .املعلومات�ا�ل���جرى��بالغ�ع��ا�سابقا

ر�يقصد�بھ�منع�امل�شأة�أو�عدم����يع�ا�ع����شر�مجموعة��املة�من�البيانات�وال�يوجد����ء�����ذا�املعيا

� �(املالية �رقم �الدو�� �معيار�املحاسب ��� ��و�مب�ن �مالية�).  1كما �بيانات �بدال�من �املرح�� �املا�� �تقر�ر�ا ��

  . مختصرة�وإيضاحات�تفس��ية�مختارة

V. ا��د��د�ى�من�مكونات�التقر�ر�املا���املرح��  

  :يتضمن�التقر�ر�املا���املرح���كحد�أد�ى�امل�ونات�التالية�يجب�أن�

 .امل��انية�العمومية�املختصر�ة� .3

 .بيان�الدخل�املختصر .4

�افة�التغ��ات����حقوق�امللكية،�أو�التغ��ات����حقوق�امللكية�عدا�عن�تلك�: بيانا�مختصرا�يب�ن�إما� .5

 .ت�ع���املالك�نالناجمة�من�املعامالت�الرأسمالية�مع�املالك�ن�و�التوز�عا

 .بيان�تدفق�نقدي�مختصر� .6

 .إيضاحات�تفس��ية�مختارة�� .7
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  :تم�يد

أدت التطـــورات املتالحقـــة �ـــ� أســـواق املـــال الدوليـــة إ�ـــ� ان�شـــار اســـتخدام العديـــد مـــن �دوات املاليـــة ســـواء �ـــ� 

. صـــور01ا التقليديـــة �ساســـية 5الســـندات أو �ـــ� صـــورة مشـــتقا01ا مثـــل مقايضـــات أو مبـــادالت معـــدالت الفائـــدة

فيمــا يتعلــق بأ?ميــة �دوات املاليــة ســواء 5انــت  و0Aــدف ?ــذا املعيــار إ�ــ� تــدعيم ف:ــم مســتخدمي البيانــات املاليــة

  .ظا?رة بالبيانات املالية أو خارج:ا بالJسبة للوضع املا�� للمJشأة وأدا0Iا وكذلك تدفقا01ا النقدية

توصـــيفا للمتطلبـــات املتعلقـــة Xعـــرض �دوات املاليـــة ?ـــذا الفصـــل مـــن خـــالل معـــايTU اRSاســـبة الدوليـــة وQقـــدم 

مـــا يحـــدد املعيـــار املعلومـــات الcـــb يجـــب _فصـــاح ع[0ـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاألدوات املاليـــة ســـواء الظـــا?رة باملZUانيـــة، ك

  .5انت ظا?رة باملZUانية أو خارج:ا

 -فصاح والعرض: املعيار ا&%اس#" الدو!  الثا�ي والثالثون �دوات املالية : أوال

I. نطاق املعيار  

ومات املتعلقة بgافة �دوات املالية سواء 5انت يجب تطبيق ?ذا املعيار عند العرض وfفصاح عن املعل .1

TUتة أم غiتة مثiوذلك فيما عدا  بالدفاتر  مث: 

البيانات املالية "اRoصص �� الشر5ات التاXعة، كما عرفت باملعيار اRSاسbm الدو�� الساXع والعشرون  .أ 

  ".املوحدة واRSاسبة عن اس�ثمارات �� شر5ات تاXعة

اRSاسبة عن "ة، كما عرفت باملعيار اRSاسbm الدو�� الثامن والعشرون اRoصص �� الشر5ات الزميل .ب 

  "._س�ثمارات �� شر5ات زميلة

التقرQر املا�� "اRoصص �� املشروعات املشTxكة، كما عرفت باملعيار اRSاسbm الدو�� اRoادي والثالثون  .ج 

  ".عن اRoصص �� املشروعات املشTxكة 

تعلقة بgافة خطط تقاعد العاملUن،  وQتضمن ذلك منافع التقاعد كما املطلوyات الناتجة عن املزايا امل .د 

واملعيار اRSاسbm الدو�� " تgاليف منافع التقاعد"وضعت باملعيار اRSاسbm الدو�� التاسع عشر 

  ".عن خطط منافع تقاعد املوظفUن والتقرQر  اRSاسبة"السادس والعشرون 

وخطط شراء  �س:م املمنوحة للعاملUن  كما �� املعيار الZxامات صاحب العمل الناتجة عن خيارات  .ه 

  .اRSاسbm الدو�� التاسع عشر

 ._لZxامات الناتجة عن العقود التأميJية  .1
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II. 5عر4ف املصط2%ات  

  :فيما ي�� �عرQف املصط~Rات املستخدمة �� ?ذا املعيار

وب ما�� أو أداة ملكية �� أي عقد يJتج عنھ �� آن واحد أصل ما�� ملشروع  ومطل: �داة املالية .1

 .ملشروع آخر

  :?و أي أصل يتمثل �� أي من: �صل املا!  .2

  .النقدية .أ 

  .أي حق �عاقدي الستالم نقدية أو أي أصل ما�� اخرمن مشروع آخر .ب 

   .أي حق �عاقدي ملبادلة أدوات مالية مع مشروع  آخر �� ظروف تبدو مواتية .ج 

  .أي أداة ملكية �� مشروع آخر .د 

  :و أي الZxام �عاقدي بـ?: املطلوب املا!  .2

  .�سليم نقدية أو أي أصل ما�� آخر ملشروع آخر  .أ 

  .مبادلة أصل ما�� مع مJشأة آخرى �� ظروف تبدو غTU مواتية �� املستقبل .ب 

�� أي �عاقد يثiت حقوق متبقية �� موجودات أي مشروع  Xعد طرح 5افة مطلوyاتھ: أداة امللكية .3.  

اس�بدال أصل أو سداد مطلوب بھ بUن أطراف يتوافر ل:ا  ?و املبلغ الذي يمكن: القيمة العادلة .4

  .املعرفة والرغبة �� التعامل �� معاملة متgافئة بUن �طراف

?و املبلغ الذي يمكن اRoصول عليھ من بيع أداة مالية أو دفعھ عند شراء أداة : القيمة السوقية .5

 .مالية �� سوق �شط 

III.   العرض  

  املطلو@ات وحقوق امللكية  .1

�املJشأة املصدرة لألداة املالية أن تبوب تلك �داة أو أي من أجزا0Iا كمطلوyات أو حقوق ملكية  يجب ع�

الTxت�ب التعاقدي عند _عTxاف �0ا بداية ،وyما يتفق مع �عرQف املطلوب املا�� ) مضمون ( وذلك طبقا �oو?ر 

  . وأداة حقوق امللكية

و . و�ي كيفية تبو0�Qا بiيان املركز املا�� للمJشأة املصدرة وQحدد مضمون �داة املالية ول�س شgل:ا القان

العامل ال:ام �� التفرقة بUن املطلوب املا�� وأداة امللكية ?و وجود الZxام �عاقدي ألحد الطرفUن بموجب �داة 

آخر مع  أو بمبادلة أصل ما��) اRoامل(أما ب�سليم نقدية أو أصل ما�� آخر للطرف الثا�ي ) املصدرة( املالية 

و�� حالة وجود مثل ?ذا _لZxام التعاقدي فان . �� ظل ظروف ال يتوقع أن تgون �� صا�o املصدر ) اRoامل(
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�داة املالية تgون مستوفاة لتعرQف املطلوب املا�� Xغض النظر عن الكيفية الbc س�تم �0ا �سوQة _لZxام  

  . التعاقدي 

  املصدرة تصGيف �دوات املركبة D  دفاتر ا�BCة  .2

عند إصدار أداة مالية تتضمن �� آن واحد عنصر الZxام وحق ملكية، فإنھ يجب ع�� مصدر تلك �داة أن 

  .يقوم بتصJيف العناصر املgونة لألداة 5ل ع�� حدة

حيث يتطلب ?ذا املعيار عرضا منفصال لعنصري _لZxام وحق امللكية الناتجUن عن أداة مالية واحدة بiيان 

فعادة يgون الشgل فقط ول�س املضمون ?و السiب الرئ���b �� تضمUن . ا�� ملصدر تلك �داةاملركز امل

T ن أو أكUن منفصلتUتJام وحق امللكية �� أداة مالية واحدة بدال من اثZxؤدي العرض املنفصل لعنصري . _لQو

املا�� للشركة املصدرة لألداة _لZxام وحق امللكية إ�� أن تgون بيان املركز املا�� أصدق �عبTUا عن الوضع 

  . املالية

 الفوائد، التوزNعات، اLCسائر واملJاسب .3

يجب معا�oة الفوائد، التوز£عات، اo¢سائر املgاسب املتعلقة بمطلوyات مالية  أو Xعنصر من عناصر?ا 

ة فإنھ يجب أما التوز£عات Roملة �دوات املالية املصنفة 5أدوات ملكي. بiيان الدخل كمصروفات أو إيرادات

  . تحمل¤0ا بمعرفة املصدر ع�� حقوق امللكية مباشرة

يحدد تصJيف �داة املالية بiيان املركز املا�� ما إذا 5ان يجب تصJيف الفوائد، أرyاح �س:م واo¢سائر 

وع�� ذلك فإن التوز£عات املدفوعة ع�� . واملgاسب املتعلقة بتلك �داة كمصروفات أو إيرادات بiيان الدخل

أس:م صنفت كمطلوyات يجب معا�o¦0ا كمصروفات وyنفس الطرQقة الbc �عاo¥ �0ا الفوائد املتعلقة 

وع�� نفس املنوال فإن املgاسب واo¢سائر الناتجة عن . بالسندات ومن ثم يجب التقرQر ع[0ا بiيان الدخل

ن الدخل ، ب�نما §عاo¥ سداد سداد أو إعادة تموQل �دوات املالية املصنفة كمطلوyات يجب التقرQر ع[0ا بiيا

   .أو إعادة تموQل �دوات املالية املصنفة كحقوق ملكية للمصدر كتغTUات �� حقوق امللكية
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  املقاصة بRن أصل ما!  ومطلوب ما!   .4

يجب عمل مقاصة بUن أي أصل ما�� ومطلوب ما�� مع التقرQر عن القيمة الصافية باملZUانية إذا 5انت املJشأة 

قانو�ي ملزم Xعمل مقاصة أو �سوQة بUن املبالغ اRSققة ،وإذا 5انت تنوي عمل ال�سوQة ع�� �ساس لد0Aا حق 

  . الصا�� ، أو إثبات �صل مع �سوQة املطلوب �� آن واحد

إن مقاصة بUن أصل ما�� معTxف بھ ومطلوب ما�� معTxف بھ مع عرض صا�� القيمة باملZUانية يختلف عن 

فب�نما ال تؤدي عملية املقاصة إ�� _عTxاف باملgاسب أو . أصل ما�� أو مطلوب ما�� التوقف عن _عTxاف ب

 b�¨ف بھ �� املاTxتج ع[0ا فقط حذف بند اعJاف بأي أداة مالية ال يTxسائر، فإن عملية التوقف عن _ع¢oا

  . باملZUانية ولكن قد يJتج ع[0ا أيضا _عTxاف بمgاسب أو خسائر

IV.  فصاح-  

ات fفصاح إ�� توفTU معلومات �ساعد ع�� تدعيم ف:م مدى أ?مية تأثTU �دوات املالية سواء 01دف متطلب

5انت ظا?رة باملZUانية أو خارج:ا ع�� الوضع املا��، أداء املشروع وتدفقاتھ النقدية واملساعدة كذلك �� تقدير 

ضافة إ�� توفTU معلومات معينة عن مقادير وتوقيت ومخاطر التدفقات النقدية املرتبطة بتلك �دوات  وyاإل 

�رصدة واملعامالت املتعلقة بأدوات مالية محددة فإن من املرغوب فيھ قيام املJشآت بتوفTU معلومات تتعلق 

قد يJتـج عن معامـــالت . بمدى استخدام املJشأة لألدوات املالية واS¢اطر املرتبطة �0ا وأغراض استخدام:ا 

اليــة أن تتحمــل أو تحــول إ�� طرف آخر اS¢اطر املالية الbc س�تم توضيح:ا �� ?ذه املJشــأة �� �دوات امل

و�ساعد املعلومات الbc يجب _فصاح ع[0ا مستخدمي البيانات املالية �� تقدير مدى اS¢اطر . الفقرة 

  .املتعلقة باألدوات املالية املعTxف �0ا وغTU املعTxف �0ا

نواع من مخاطر السعر �� مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة مخاطر السعر ?ناك ثالثة أ .أ 

  .واS¢اطر السوقية 

وتتمثل �� اS¢اطر الناشئة عن تقلب قيمة إحدى �دوات املالية Xسiب �غTU معدالت : مخاطر العملة .ب 

  .صرف العمالت �جنiية

معدالت الفائدة مخاطر سعر الفائدة  �� مخاطر تقلب قيمة إحدى �دوات املالية Xسiب �غTU  .ج 

  .السائدة بالسوق 
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�� اS¢اطر الناتجة عن تقلب قيمة �داة املالية Xسiب �غTU �سعار بالسوق : اS¢اطر السوقية .د 

سواء 5ان ذلك راجعا لعوامل خاصة باألداة املالية نفس:ا أو بمصدر?ا أو 5انت راجعة لعوامل تؤثر 

  .ع�� 5افة �وراق املالية املتداولة بالسوق 

اطر _ئتمان وتتمثل �� اS¢اطر الناتجة عن فشل أحد أطراف �داة املالية �� الوفاء بالZxاماتھ مخ .ه 

  .مما يؤدي إ�� تحمل الطرف خر خسائر مالية

وQطلق عل¤0ا أيضا لفظ مخاطر توفTU املوارد املالية، وQقصد بتلك اS¢اطر : مخاطر السيولة  .و 

Uس�تعرض ل:ا املشروع لتدب bcات املتعلقة باألدوات املاليةالصعاب الyموارد مالية للوفاء باملطلو T .

سعر يقTxب من  وقد تJشأ مخاطر السيولة كن�يجة لعدم مقدرة املJشأة ع�� بيع أصل ما�� Xسرعة ̄و

  .قيمتھ العادلة

وتتمثل �� اS¢اطر الناتجة عن تقلب مقادير التدفقات النقدية : مخاطر التدفقات النقدية .ز 

و�� حالة أداة املديونية ذات سعر الفائدة العائم ع�� سiيل . تعلقة بأداة مالية نقديةاملستقبلية امل

 TUقيقي لألداة املالية، عادة مع عدم �غRoا �� سعر الفائدة اTUتج عن ?ذا التقلب �غJاملثال فإنھ ي

  .مماثل �� قيم¦0ا العادلة

  : -فصاح عن سياسات إدارة ا&Lاطر .1

اS¢اطر املالية املتعلقة باأل?داف والسياسات fدارQة املتضمنة �� سياسا01ا  يجب ع�� املJشأة أن تصف

؛ وQتم تحديد مستوى التفاصيل �� املعلومات الواجب fفصاح ع[0ا .للتحوط �� معامال01ا املالية جلة

تبار مدى فيما يتعلق بأدوات مالية معينة عن طرQق _ج¦0اد واRoكم الb�²¢³ مع ضرورة �خذ XعUن _ع

و�� ?ذا املقام فإنھ يجب املواءمة بUن fفصاح عن كم زائد وتفصي�� من . أ?مية تلك �دوات للمJشأة 

املعلومات بالبيانات املالية الbc قد ال �ساعد مستخدم¤0ا وUyن fفصاح عن معلومات ?امة بطرQقة 

  . غامضة Xسiب التجميع الزائد للمعلومات

  ات ا&%اس[ية\جال  والشروط والسياس .2

يجب fفصاح بخصوص 5ل مجموعة من املوجودات املالية واملطلوyات  املالية وأدوات امللكية سواء 5انت 

  :مثiتة أو غTU مثiتة �� الدفاتر عما ي��

املعلومات املتعلقة بمدى وطبيعة �دوات املالية و£شمل ذلك جال والشروط ال:امة الbc قد تؤثر  .أ 

  .ت النقدية املستقبلية وتوقيت اRoصول عل¤0ا وكذلك درجة التأكد املرتبطة �0اع�� مقدار التدفقا 

  .السياسات والطرق اRSاسiية املتبعة، و£شمل ذلك معايf TUثبات وأسس القياس املستخدمة .ب 
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 .تار4خ bستحقاق أو bنقضاء أو التنفيذ .3

  :و£شمل fفصاح ما ي�� 

راف �داة املالية ، و£شمل ذلك الفTxة أو التارQخ الذي قد أي خيارات مبكرة لل�سوQة بمعرفة أحد أط .أ 

  .الذي قد §ستخدم �� ممارسة اo¢يار) أو مدى �سعار(يتم فيھ ممارسة اo¢يار وكذلك السعر 

أي خيارات ألحد أطراف �داة املالية �سمح بتحوQل �داة أو مبادل¦0ا بأداة مالية أخرى أو موجودات  .ب 

�� ذلك الفTxة أو التارQخ الذي يتوقع أن تحدث فيھ عملية ممارسة اo¢يار،  أو مطلوyات أخرى، بما

  .التحوQل أو املبادلة) معدالت (وكذلك معدل 

مقدار وتوقيت املقبوضات أو املدفوعات النقدية ا�Sدولة للقيمة �ساسية لألداة، بما �� ذلك  .ج 

  .دأقساط إعادة الدفع وأية متطلبات إل�شاء صندوق إلعادة السدا

املعدل _س¸b للفائدة أو مبلغ:ا ، وكذلك التوز£عات أو أي عائد دوري آخر ع�� القيمة �ساسية  .د 

  .وتوقيت الدفع

  .الضمانات اRSتفظ �0ا �� حالة املوجودات املالية، واملر?ونات املقدمة �� حالة املطلوyات املالية .ه 

ثم عرضھ باملZUانية وم¹c يتم  ما�� ومناملعايTU املطبقة �� تحديد توقيت _عTxاف بأصل أو مطلوب  .و 

  .التوقف عن ذلك

أسس القياس املستخدمة بالJسبة للموجودات واملطلوyات املالية سواء عند _عTxاف �0ا بداية أو  .ز 

  .Xعد ذلك 

�سس املستخدمة �� قياس fيرادات واملصروفات الناتجة عن املوجودات واملطلوyات املالية  .ح 

 . عTxاف �0اواملعايTU املطبقة لال 

إذا 5انت املJشــأة ت�بع أســـاس التgلفـــة لتقييـم �دوات املالية  فإنھ يجب عل¤0ا _فصاح عن كيفية  .ط 

  :اRSاسبة عن 

  .تgلفة اRoيازة أو fصدار -

  .العالوة واo¢صم ع�� املوجودات املالية النقدية واملطلوyات املالية النقدية -

قدية املستقبلية اRSددة واملتعلقة بأداة مالية نقدية 5السندات التغTU �� تقديرات التدفقات الن -

  .املرتبطة بأسعار سلعة محددة

التغTUات �� الظروف الbc يJتج ع[0ا درجة جو?رQة من عدم التأكد  حول إمgان التحصيل �� الوقت  -

  .اRSدد للمبالغ املتفق عل¤0ا واملستحقة عن موجودات مالية نقدية

  .ة العادلة للموجودات املالية ألقل من قيم¦0ا الدفTxية_نخفاض �� القيم -
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 .املطلو@ات املالية املعاد gيJلefا .4

وyالJسبة للموجودات واملطلوyات املالية الbc تقيم ع�� أساس القيم العادلة ، فإنھ يجب ع�� املJشأة أن 

نة أو تم تقدير?ا تو«� ما إذا 5انت القيم الدفTxية قد تم تحديد?ا باستخدام أسعار السوق املعل

بمعرفة ج:ة خ¼Tة مستقلة أو عن طرQق خصم التدفقات النقدية أو أية طرQقة أخرى مناسبة، كما يجب 

  ._فصاح عن أية افTxاضات جو?رQة تم تطبيق:ا عند استخدام أي من ?ذه الطرق 

gاسب   واo¢سائر اRSققة وغTU كما يJب¾�  أن تف½� عن أسس التقرQر بiيان الدخل لgل من امل

. اRSققة ، الفوائد وغTU?ا من بنود fيرادات واملصروفات املرتبطة باملوجودات واملطلوyات املالية

وQجب أن يتضمن ذلك fفصاح معلومات عن أسس القياس والتحقق لإليرادات واملصروفات 

  . الناتجة عن أدوات مالية يحتفظ �0ا ألغراض _حتماء

 سعر الفائدة  مخاطر  .5

 بالJسبة لgل مجموعة من مجموعات املوجودات واملطلوyات املالية سواء 5انت مثiتـة دفـTxيا أو غTU .أ 

  مثiتة،

املتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة الbc تتعرض ل:ا و£شمل  يجــب ع�� املJشــــأة أن تفصـــح عــن املعــلومات

  :ذلك

  ._ستحقاق أ0Aما اقرب تارQخ إعادة ال�سعTU التعاقدي أو تارQخ  -

  .�� �حوال الbc ينطبق عل¤0ا ذ لك) الفع�� (سعر الفائدة اRoقيقي  -

  :ع�� املJشأة أن تو«� أيا من املوجودات أو املطلوyات املالية تgون  .ب 

معرضة S¢اطر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة، 5املوجودات املالية النقدية وكذلك  -

  .ت سعر الفائدة الثابتاملطلوyات املالية ذا

مثل املوجودات املالية " معرضة S¢اطر التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة  -

النقدية واملطلوyات املالية ذات أسعار الفائدة العائمة والbc §عاد تحديد?ا حسب �غTU املعدالت 

  .السوقية

 . � أس:مال تتعرض S¢اطر أسعار الفائدة ، مثل _س�ثمارات � -

  مخاطر bئتمان  .6

يجب ع�� املJشأة أن تف½� عن معلومات حول �عرض:ا S¢اطر _ئتمان لgل فئة من املوجودات  -

 :املالية سواء املعTxف �0ا أو غTU املعTxف �0ا، و�شمل
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املبلغ الذي يمثل بأفضل صورة أق¹�² �عرض S¢اطرة _ئتمان �� تارQخ املZUانية العمومية دون �خذ  -

 �� 
ً
اRoسبان القيمة العادلة ألي ضمان �� حالة إخفاق �طراف �خرى �� أداء الZxاما01م وفقا

 .لألدوات املالية، و الTxكزات ال:امة S¢اطرة _ئتمان

  القيمة العادلة .7

يجب ع�� املJشأة  أن  تف½� عن معلومات عن القيم العادلة  لgل مجموعة من مجموعات 

و إذا  5ان من غy . TUات  املالية سواء 5انت مثiتة أو غTU مثiتة بالدفاتراملوجودات املالية واملطلو 

العم�� تحديد القيم العادلة ألحد املوجودات أو املطلوyات املالية بدرجة  يمكن الوثوق �0ا Xسiب 

فإنھ يجب _فصاح عن تلك اRoقيقة مع ضرورة fفصاح أيضا عن ا . عامل الوقت أو التgلفة 

  .تعلقة باo¢صائص الرئ�سية لألداة املالية ذات العالقة بقيم¦0ا العادلةملعلومات امل

 

 bعopاف والقياس:املعيار ا&%اس#" الدو!  التاسع و الثالثون �دوات املالية : ثانيا

I. ال�دف  

?دف ?ذا املعيار تحديد مبادئ _عTxاف باملعلومات اo¢اصة باألدوات املالية �� البيانات املالية 

  .�عمال وقياس:ا وfفصاح ع[0ا ملJشآت

II. النطاق  

  :يجب أن تطبق 5افة املJشآت ?ذا املعيار ع�� جميع �دوات املالية فيما عدا

تلك اRoصص �� الشر5ات التاXعة أو الزميلة واملشار£ع املشTxكة الbc تتم محاسب¦0ا بموجب معيار  .1

دة ومحاسبة _س�ثمارات �� الشر5ات البيانات املالية املوح" -اRSاسبة الدو�� الساXع والعشرون

محاسبة _س�ثمارات �� الشر5ات "ومعيار اRSاسبة الدو�� الثامن والعشرون " التاXعة

تقديم التقارQر املالية حول اRoصص �� " ومعيار اRSاسبة الدو�� اRoادي والثالثون "الزميلة

  " .املشار£ع املشTxكة

 - ر الbc ينطبق عل¤0ا معيار اRSاسبة الدو�� الساXع عشراRoقوق و_لZxامات بموجب عقود fيجا .2

 " عقود fيجار "
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موجودات ومطلوyات أRÂاب العمل بموجب خطط منافع املوظفUن الbc ينطبق عل¤0ا معيار  .3

 .منافع املوظفUن -اRSاسبة الدو�� التاسع عشر

 اRoقوق و_لZxامات بموجب عقود التأمUن  .4

من قبل املJشأة املقدمة للتقارQر بما �� ذلك اo¢يارات والضمانات  أدوات حقوق امللكية الصادرة .5

ع�� أنھ يطلب من (و�دوات املالية �خرى املصنفة كحقوق مسا?مUن للمJشأة املقدمة للتقارQر 

 .حامل ?ذه �دوات تطبيق ?ذا املعيار ع�� ?ذه �دوات

نص ع�� إجراء دفعات إذا لم يقم املدين عقود الضمان املالية بما �� ذلك خطابات _عتماد الbc ت .6

 .بالدفع عند _ستحقاق 

 .عقود العوض اRSتمل �� عملية دمج مJشآت  .7

العقود الbc تتطلب الدفع بناء ع�� املتغTUات ا�oوQة وا�oيولوجية أو املتغTUات الطبيعية �خرى  .8

§شار إل¤0ا أحيانا بمشتقات  العقود املبJية ع�� املتغTUات ا�oوQة(�ستخدم Xشgل عام كبوالص تأمUن 

 ، )الطقس

III.   5عر4فات  

�ستخدم املصط~Rات التالية �� ?ذا املعيار وفق املعا�ي اRSددة ل:ا �� معيار اRSاسبة الدو�� الثا�ي 

  : والثالثون 

  5عر4فات خاصة باالعopاف والقياس .1

ھ املوجودات أو �� املبلغ الذي ق�ست ب:  التJلفة املطفأة ملوجودات مالية أو مطلو@ات مالية .أ 

املطلوyات املالية بمقداره عند _عTxاف املبدÆي ناقصا ال�سديدات الرئ�سية مضافا أو مخصوما 

منھ fطفاء الTxاك¸b ألي فرق بUن ذلك املبلغ ومبلغ _ستحقاق، ومخصوما منھ كذلك أي 

خاص بانخفاض القيمة أو عدم ) مباشرة أو من خالل استعمال حساب مخصص(تخفيض 

  . ود التحصيلوج

�� أسلوب Roساب _طفاء باستخدام سعر الفائدة الساري :  أسلوب الفائدة السار4ة املفعول  .ب 

املفعول ملوجودات مالية أو مطلوyات مالية، وسعر الفائدة الساري املفعول ?و السعر الذي 
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تارQخ يخصم بالضبط التدفق املتوقع للدفعات النقدية املستقبلية خالل فTxة _ستحقاق أو 

إعادة ال�سعTU التا�� املبbÈ ع�� السوق إ�� صا�� املبلغ امل�Çل اRoا�� للموجودات املالية أو 

املطلوyات املالية ، وQجب أن §شمل ذلك اRoساب 5افة الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة 

 _ ¹cن أطراف العقد، و£س¸¹ سعر الفائدة الساري املفعول أحيانا مستوى العائد حUستحقاق ب

أو ح¹c تارQخ إعادة ال�سعTU التا�� و?و املعدل الداخ�� لعائد املوجودات املالية أو املطلوyات 

  . املالية 

�� التgاليف الZxايدية الbc �عزى مباشرة المتالك موجودات أو مطلوyات مالية : تJاليف العملية .ج 

  .أو التصرف ف¤0ا 

مية محددة من املوارد Xسعر محدد �� تارQخ أو توارQخ ?و اتفاقية ملزمة لتبادل ك: bلupام الثابت .د 

  .مستقبلية محددة

�� القدرة ع�� اRoصول ع�� منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق من : السيطرة عvw املوجودات .ه 

  .املوجودات

�عbÈ اس�بعاد موجودات ومطلوyات مالية أو جزء م[0ا من املZUانية العمومية : إلغاء bعopاف .و 

  للمJشأة

  :فات خاصة بمحاسبة التحوط5عر4 .2

�عbÈ لألغراض اRSاسiية تحديد أداة تحوط واحدة أو أك T بحيث أن التغTU ��  قيم¦0ا العادلة : التحوط .أ 

�� معادلةt القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محوط �� TUللتغ  
ً
 أو جزئيا

ً
  .5ليا

�عرض املJشأة ) أ: (عملية مستقبلية متوقعة ?و إما أصل أو مطلوب أو الZxام ثابت أو : البند ا&%وط .ب 

ألغراض محاسبة ) ب(S¢اطرة التغTUات �� القيمة العادلة أو لتغTUات �� التدفقات النقدية املستقبلية 

  التحوط محدد ع�� أ0Êا محوطة 

أ .ج 

موجودات ) أو �� ظروف محدودة(�� مشتق معUن  :داة التحوط ألغراض محاسبة التحوط

قيم¦0ا العادلة أو تدفقا01ا النقدية التغTUات ��  offsetرى يتوقع أن �عادل ومطلوyات مالية أخ

  .القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محوط معUن 
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�� درجة تحقيق أداة تحوط لتغTUات معادلة �� القيمة العادلة أو التدفقات : فاعلية التحوط .د 

 .النقدية �عزى S¢اطرة تحوط 

IV. افopعb 

  بد}يbعopاف امل .1

يجب ع�� املJشأة _عTxاف باملوجودات املالية أو املطلوyات املالية �� مZUاني¦0ا العمومية فقط عندما تصبح 

 �� �حgام التعاقدية لألداة وعليھ �عTxف املJشأة بgافة حقوق:ا أو الZxاما01ا التعاقدية بموجب 
ً
طرفا

  .مطلوyات  املشتقات �� مZUانيا01ا العمومية ع�� أ0Êا موجودات أو

  تار4خ املتاجرة مقابل تار4خ ال|سو4ة .2

منتظمة باستخدام محاسبة تارQخ املتاجرة أو محاسبة " بطرQقة "يجب _عTxاف Xشراء املوجودات املالية 

عة للموجودات املالية  تارQخ ال�سوQة ، وQجب تطبيق �سلوب املستخدم Xشgل ثابت لgل فئة من الفئات �̄ر

  .باستخدام محاسبة تارQخ ال�سوQة " بطرQقة منتظمة "iيع املوجودات املالية ، وQجب _عTxاف ب

V. افopعb إلغاء 

  إلغاء bعopاف بأصل ما!   .1

أو بجزء من املوجودات املالية ، وذلك فقط ) �صول (يجب ع�� املJشأة إلغاء _عTxاف باملوجودات املالية 

، ) أو جزء من �صل املا�� (دية الbc �شمل �صل املا�� عندما تفقد املJشأة السيطرة ع�� اRoقوق التعاق

وفقد املJشأة ?ذه السيطرة إذا حققت اRoقوق �� املنافع اRSدودة �� العقد أو إذا انقضت اRoقوق أو 

  .تنازلت املJشأة عن ?ذه اRoقوق 

  إلغاء bعopاف بأصل يرافقھ أصل أو مطلوب ما!  جديد  .2

 أو إذا قامت مJشأة بتحوQل السي
ً
 جديدا

ً
 ماليا

ً
طرة ع�� أصل ما�� بgاملھ ، ولكن بقيام:ا بذلك تخلق أصال

 فإنھ يجب ع�� املJشأة _عTxاف باألصل املا�� أو املطلوب املا�� ا�oديدين بمقدار 
ً
 جديدا

ً
 ماليا

ً
تتحمل مطلوyا

  :بUن القيمة العادلة ، وQجب عل¤0ا _عTxاف برyح أو خسارة من العملية بناًء ع�� الفرق 

  العوائد .أ 

املبلغ امل�Çل لألصل املا�� املباع باإلضافة إ�� القيمة العادلة ألي مطلوب ما�� جديد تم تحملھ ،  .ب 

 منھ أي �عديل 
ً
 إليھ أو مخصوما

ً
 منھ القيمة العادلة ألي أصل ما�� جديد تم امتالكھ ، ومضافا

ً
مخصوما

 .العادلة لذلك �صل تم �� السابق fبالغ عنھ �� حقوق امللكية ليعكس القيمة 

  إلغاء bعopاف بمطلوب ما!   .3

أو جزء من املطلوب املا�� من مZUاني¦0ا العمومية  وذلك ( يجب ع�� املJشأة اس�بعاد املطلوب املا�� 

 bÐتJدد �� العقد أو إلغاؤه أو ان¦0اء مدتھ  –فقط عندما يRSام اZxأي عندما يتم تنفيذ _ل.  
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VI. القياس  

  موجودات املالية واملطلو@ات املاليةالقياس املبد}ي لل .1

 �عندما يتم _عTxاف بأحد بنود املوجودات أو بأحد بنود املطلوyات املالية Xشgل مبدÆي فإنھ يجب ع�

�� (أو املستلم ) �� حالة أصل(املJشأة قياسھ بمقدار التgلفة، و�� القيمة العادلة للعوض املعطى 

  . ف العملية �� القياس املبدÆي للموجودات واملطلوyات املاليةمقابلھ، وQتم إدخال تgالي) حالة مطلوب

  :القياس الالحق للموجودات املالية .2

عة فئات   :لغرض قياس �صل املا�� Xعد _عTxاف املبدÆي يصنف ?ذا املعيار املوجودات املالية إ�� أ̄ر

�� غTU محتفظ �0ا لل .أ  bcشأة، والJأوجد01ا امل bcمتاجرةالقروض والذمم املدينة ال.  

  ._س�ثمارات اRSتفظ �0ا ح¹c _ستحقاق .ب 

  .املوجودات املالية املتوفرة للبيع .ج 

 .املوجودات املالية اRSتفظ �0ا للمتاجرة .د 

  القياس الالحق للمطلو@ات املالية .3

Xعد _عTxاف املبدÆي يجب أن تقوم املJشأة بقياس 5افة املطلوyات املالية عدا عن املطلوyات اRSتفظ �0ا 

عد _عTxاف املبدÆي يجب أن تقوم املJشأة للمت �� مطلوyات بمقدار قيم¦0ا املطفأة، ̄و bcاجرة واملشتقات ال

�� مطلوyات بمقدار القيمة العادلة، فيما عدا  bcتفظ �0ا للمتاجرة واملشتقات الRSات اyبقياس املطلو

ب �سوQتھ بموجب ?ذه �داة الbc املطلوب املشتق املرتبط ب�سليم إدارة حقوق ملكية غTU مدرجة والذي يج

ال يمكن قياس قيم¦0ا العادلة Xشgل موثوق بھ، حيث يجب قياس ?ذا املطلوب بمقدار التgلفة، واملطلوyات 

  .املالية اRSددة ع�� أ0Êا بنود محوطة تgون خاضعة للقياس حسب أحgام محاسبة التحوط

VII. فصاح-:  

ت املطلوyة بموجب معيار اRSاسبة الدو�� الثا�ي يجب أن �شمل البيانات املالية 5افة fفصاحا .1

والثالثون، فيما عدا أن املتطلبات �� معيار اRSاسبة الدو�� الثا�ي والثالثون لالفصاحات fضافية للقيم 

 .العادلة ال تنطبق ع�� املوجودات املالية واملطلوyات املالية امل�Çلة بمقدار القيمة العادلة

 فصاحات السياسات اRSاسiية للمJشأة كجزء من fفصاح املطلوب  ع�� ماي��يجب إدخال ما ي�� �� إ .2

�ساليب وfفTxاضات ال:امة املطبقة عند تقديم القيم العادلة للموجوادت املالية واملطلوyات املالية  .أ 

 .امل�Çلة بمقدار القيمة العادلة Xشgل منفصل للفئات ال:امة املوجودات املالية
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اسب واo¢سائر الناجمة من التغTUات �� القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة ما إذا 5انت املg .ب 

 لالعTxاف املبدÆي داخل �� صا�� رyح أو خسارة 
ً
للبيع الbc تم قياس:ا بمقدار القيمة العادلة الحقا

 . الفTxة أو أ0Êا معTxف �0ا مباشرة �� حقوق امللكية إ�� أن التصرف باألصل املا��

عة للموجودات املالية ما إذا 5انت املشTxيات  بالJسبة .ج  " بطرQقة منتظمة"لgل فئة من الفئات �̄ر

 . للموجودات املالية قد تمت محاسب¦0ا �� تارQخ املتاجر أو تارQخ ال�سوQة

fفصاح عما ي�� Xشgل منفصل لتحوطات القيمة العادلة اRSددة كذلك وتحوطات التدفق النقدي  .3

�  :ثمار �� وحدة أجنiيةوتحوطات صا�� _س

  .وصف للتحوط .أ 

  .تارQخ املZUانية العمومية وصف لألدوات املالية اRSددة ع�� أ0Êا أدوات تحوط للتحوط وقيم:ا العادلة، .ب 

  .طبيعة اS¢اطر اRSوطة .ج 

بالJسبة لتحوطات العمليات املتJبأ �0ا، الفTxات الbc يتوقع خالل:ا حدوث العمليات املتJبأ �0ا، ومbc  .د 

ن تدخل �� تحديد صا�� الرyح أو اo¢سارة، ووصف ألي عملية متJبأ �0ا استعمل ل:ا محاسبة يتوقع أ

  .تحوط �� السابق ولكن لم §عد يتوقع حدو0Ôا
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